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Germania neagã
posibilitatea unei
noi ºtergeri a
datoriei Greciei

Ministerul ger-
man al Finanþelor
a respins, ieri, in-
formaþiile apãru-
te în presã cu pri-
vire la acordarea
unui al treilea pa-
chet de sprijin

Greciei, care sã includã o nouã ºtere-
gere a datoriilor þãrii.

“Nu existã o situaþie nouã în pri-
vinþa Greciei”, a declarat Marco
Semmelmann, purtãtor de cuvânt al
ministerului, adãugând cã neagã ca-
tegoric o eventualã nouã ºtergere a
datoriei elene.

Der Spiegel informa, la finele sãp-
tãmânii trecute, cã Ministerul ger-
man al Finanþelor pregãteºte terenul
pentru un al treilea pachet de finanþa-
re externã pentru Grecia, cu o valoa-
re de 10-20 miliarde euro, care ar
urma sã fie aprobat înaintea alegeri-
lor din luna mai pentru Parlamentul
European. Publicaþia germanã cita
un document intern al Ministerului
Finanþelor de la Berlin.

Conform publicaþiei, documentul
face referire ºi la o nouã restructura-
re (“haircut”) a datoriei de stat elene,
care ar afecta de aceastã datã în prin-
cipal creditorii din sectorul public,
sau o linie suplimentarã de finanþare
cu resurse limitate, de la fondul de
urgenþã al UE.

Der Spiegel nota cã programul ar
fi condiþionat de angajamente din
partea guvernului de la Atena pe par-
tea reformelor structurale.

V.R.

PERSPECTIVA MARIEI VOINEA

Avocatul Stoicescu: “Funcþionarii
BCR sunt principalii responsabili
pentru situaþia Harinvest”
l “Cazul «Harinvest» - rezultatul unor neglijenþe ºi decizii pompieristice”

M
aria Voinea este bro-
kerul arãtat cu dege-
tul de toatã lumea ca
vinovat pentru “toate

relele”, în cazul “Harinvest”, însã
avocatul acesteia Dan Stoicescu ofe-
rã o altã perspectivã asupra situaþiei.

Domnul Stoicescu considerã: “Cazul
«Harinvest» nu este practic o «fraudã»,
ci este rezultatul unui lanþ de neglijenþe
ºi decizii pompieristice ºi iresponsabi-
le luate de funcþionari incompetenþi
din cadrul BCR, BVB, Depozitarul
Central, ASF ºi Harinvest care au ges-
tionat defectuos o situaþie criticã ale
cãrei efecte puteau fi uºor evitate”.

Potrivit avocatului citat, “situaþia a

fost declanºatã de funcþionari din ca-
drul BCR care, în noiembrie 2013, au
decis, în mod pripit, iresponsabil ºi ne-
justificat, sã nu mai execute ca ºi pânã
atunci tranzacþii de tip sell-out cu con-
trapartea SSIF Harinvest SA sau mã-
car sã comunice în timp util cã nu mai
efectueze astfel de tranzacþii. Deºi au
fost avertizaþi asupra consecinþelor de-
zastruoase ce le-ar putea avea o astfel
de decizie asupra pieþei, aceºtia au
preferat sã introducã astfel în piaþã un
risc sistemic care a scãpat de sub con-
trol ºi a avut efectele pe care le ºtiþi”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

RAPORTUL CURÞII DE CONTURI:

Fapte penale în administraþia localã
l “Funcþionarii publici furã din casierii” l Curtea de Conturi a sesizat
organele de urmãrire penalã

Curtea de Conturi a sesizat or-
ganele abilitate pentru cerce-
tarea unor fapte sãvârºite în

cadrul administraþiilor publice locale
care prezintã indicii de naturã penalã.

Una dintre sesizãrile fãcute de
Curtea de Conturi vizeazã sustrage-
rea de numerar de cãtre angajaþii au-
toritãþilor publice locale din casierii-
le instituãþiilor.

“Neimplicarea suficientã a ordo-
natorului principal de credite în or-
ganizarea ºi desfãºurarea procesului
de colectare a impozitelor ºi taxelor
locale ºi nestabilirea de persoane cu

atribuþii precise pe aceastã linie a fa-
vorizat, în unele cazuri, însuºirea din
gestiune a veniturilor încasate în nu-
merar, context în care Curtea de
Conturi a procedat la sesizarea orga-
nelor de urmãrire penalã”, aratã Ra-
portul pe 2012.

Comisarii Curþii de Conturi au se-
sizat organele de urmãrire penalã în
zeci de cazuri care privesc fapte ce
prezintã indicii de sãvârºire a unor
infracþiuni cum ar fi neglijenþã în
serviciu, delapidare, fals, uz de fals
ºi abuz în serviciu.

Raportul subliniazã cã bugetele lo-

cale ale comunelor, oraºelor, munici-
piilor ºi judeþelor înregistrau, în 2011,
un excedent de circa 800 milioane lei,
urmând ca, în anul 2012, bugetele lo-
cale sã acumuleze un deficit de apro-
ximativ 914 milioane lei.

Documentul sesizeazã sã autoritã-
þile administraþiei publice locale au
efectuat cheltuieli fãrã acoperire în
resurse certe, fapt ce a determinat
acumularea unor arierate, la finele
anului respectiv, de circa 840,2 mi-
lioane lei. (EMILIA OLESCU)

DEªI POLITICIENII NU SPUN DE UNDE,

Pomanã electoralã pentru
îndatoraþii la bãnci
Schema de ajutor fiscal pentru

populaþia cu venituri sub me-
die ºi credite bancare ar putea

duce la restructurarea împrumuturi-
lor pentru aproape un milion de
români, care ar beneficia de reduce-
rea ratelor bancare cu pânã la 4 mi-
liarde lei, a anuntat, ieri, premierul
Victor Ponta.

Declaraþia vine în contextul în
care Executivul vrea sã reducã im-
pozitul pe veniturile persoanelor cu
câºtiguri sub medie care obþin de la
bancã restructurarea creditelor.

Intenþia autoritãþilor este ca acest
impozit sã fie redus cu pânã la 350 de
lei, în condiþii stabilite de stat, cu
prelungirea scadenþei creditului
pânã la doi ani, potrivit unui proiect
legislativ.

Analistul economic Ilie ªerbã-
nescu considerã cã primul ministru
nu a reuºit sã explice cum va funcþio-
na creditul fiscal sau cum statul va

veni în sprijinul celor care se calificã
pentru un astfel de beneficiu. “Pro-
babil cã acest credit fiscal va fi su-
portat din bugetul statului, dupã cum
reiese din afirmaþiile lui Victor Pon-
ta”, ne-a spus analistul.

În opinia lui Cristian Pârvan, se-
cretarul general al Asociaþiei Oame-
nilor de Afaceri din România

(AOAR), statul intenþioneazã sã
vinã în sprijinul bãncilor ºi al lui
însuºi.

Deºi, potrivit documentului citat,
Guvernul ar urmãri creºterea consu-
mului, potrivit lui Cristian Pârvan,
“puterea de cumpãrare vine dintr-un
câºtig suplimentar sau dintr-o altã
schemã din care sã rezulte un venit în
plus”.

Analistul Aurelian Dochia con-
siderã cã aceastã mãsurã va fi con-
testatã, întrucât “creeazã un trata-
ment diferit care nu se justificã”.

Ministerul Finanþelor Publice
vrea sã reglementeze condiþiile pe
care trebuie sã le îndeplineascã o re-
structurare pentru ca debitorul sã be-
neficieze de credit fiscal, deºi pro-
iectul de act normativ nu prevede
vreo obligativitate pentru instituþiile
de credit. (A.C.)

(continuare în pagina 3)

EXCLUSIVITATE

FMI cere accelerarea
privatizãrii bursei de
energie
l Fuziunea cu BVB, proiect respins de Fond
l Bursele strãine de energie, interesate de un
schimb de acþiuni

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) ºi Comisia Europeanã
(CE) au solicitat autoritãþilor

noastre sã accelereze diversificarea
acþionariatului OPCOM (bursa
noastrã de energie, controlatã inte-
gral de stat prin Transelectrica),
ne-au declarat surse din piaþã. „Pro-
iectul ar fi trebuit sã fie gata anul
trecut ºi a fost agreat în 2012”, susþin
sursele noastre, care afirmã cã FMI
ºi CE au respins ca nefezabilã fuziu-
nea OPCOM cu Bursa de Valori
Bucureºti (BVB).

Ziarul BURSAa relatat, în exclusi-
vitate, în luna mai a anului trecut, cã o
posibilã fuziune între BVB ºi
OPCOM este o idee care începe sã
aibã circulaþie, în condiþiile în care
piaþa noastrã de capital se bazeazã
considerabil pe sectorul energetic. La
vremea respectivã, surse apropiate
discuþiilor ne-au spus cã ar avea sens
ca statul ºi brokerii (n.r. acþionarii

bursei, în general) sã gestioneze
împreunã cele douã pieþe, dupã mo-
delul de succes polonez, din acþiona-
riat urmând sã facã parte ºi companii
precum Transgaz, Transelectrica, Hi-
droelectrica sau Complexul Energe-
tic Oltenia. „O asemenea decizie ar
determina o creºtere puternicã a pie-
þei bursiere, unde ar putea intra bãnci,
fonduri de investiþii ºi brokeri mari, ºi
ar putea atrage investitori mari in-
dustriali”, ne-au declarat, la vremea
respectivã, sursele noastre.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 2)

Comisia Europeanã:
“Corupþia rãmâne o problemã
sistemicã în România”

Corupþia, atât la scarã micã, cât
ºi la nivel politic, rãmâne o
problemã sis temicã în

România, potrivit unui raport publicat
ieri de Comisia Europeanã. Acesta no-
teazã cã, deºi unele reforme antico-
rupþie au fost continuate în ultimii ani,
în þara noastrã, rezultatele lor sunt
“instabile ºi uºor reversibile”.

Raportul prevede: “Voinþa politi-
cã de a combate corupþia ºi de a pro-
mova standarde înalte de integritate
a fost inconsecventã de-a lungul tim-
pului. Deºi s-au realizat progrese în
multe domenii ale politicilor judicia-
re ºi anticorupþie, uºurinþa cu care te-
melia reformei a putut fi atacatã în
Parlament a reamintit cã nu existã ni-
ciun consens în ceea ce priveºte ur-
mãrirea obiectivelor Mecanismului
de Cooperare ºi Verificare”.

În opinia autorilor raportului,
responsabilitatea ºi integritatea
funcþionarilor aleºi ºi numiþi consti-
tuie în continuare motive de îngrijo-

rare. Raportul indicã: “Sunt necesare
eforturi mai hotãrâte pentru a com-
bate cu eficacitate corupþia din
cadrul sistemului judiciar ºi al siste-
mului sanitar, precum ºi în legãturã cu
achiziþiile publice. Politica pentru pre-
venirea corupþiei rãmâne insuficient
dezvoltatã ºi ineficientã”. (A.V.)

(continuare în pagina 3)

CAZUL HARINVEST

Traderul Dan Deak a contestat concedierea de la BCR

Traderul Dan Deak, care a fost
concediat de la Banca Co-
mercialã Românã, în urma

scandalului “Harinvest”, a contestat
decizia angajatorului sãu, potrivit
unui dosar înregistrat la Tribunalul
Bucureºti, pe 14 ianuarie 2014.

Reprezentanþii bãncii nu au dorit
sã comenteze subiectul.

În luna decembrie 2013, BCR a

anunþat cã ºi-a concediat un angajat,
dupã ce a constatat cã a încãlcat pro-
cedurile interne, în cazul “Harin-
vest” – brokerul vâlcean ai cãrui
clienþi au reclamat cã le-au dispãrut
bani ºi acþiuni din conturi.

Banca nu a precizat, atunci, nume-
le traderului, însã a transmis cã a in-
format autoritãþile ºi a efectuat cer-
cetãri interne. Potrivit unor surse,

banca i-ar fi fãcut plângere penalã
traderului.

Scandalul “Harinvest” a izbucnit,
în luna noiembrie 2013, dupã ce bro-
kerul din Râmnicu Vâlcea a ratat de-
contarea unei tranzacþii. Atunci, a
ieºit la ivealã cã, timp de un an, “Ha-
rinvest” recursese la vânzãri forþate,
operaþiuni considerate excepþionale,
pentru acoperirea unor pierderi în

tranzacþii cu produse structurate.
Dupã un control la Vâlcea, Autorita-
tea de Supraveghere Financiarã a
închis “Harinvest” ºi a acordat amenzi
usturãtoare reprezentanþilor sãi.

Autoritatea de Supraveghere Fi-
nanciarã are în derulare un control la
Depozitarul Central ºi la BCR, bro-
ker care ar fi rãspuns vânzãrilor for-
þate ale “Harinvest”. (A.A.)

O posibilã fuziune între
BVB ºi OPCOM este o
idee care începe sã aibã
circulaþie, în condiþiile în
care piaþa noastrã de capital
se bazeazã considerabil pe
sectorul energetic.

Citiþi detalii în pagina 4

Conform raportului Comisiei Euro-

pene, în interiorul statelor membre

ale UE riscurile de corupþie sunt

mai mari la nivel regional ºi local,

unde controalele interne tind sã fie

mai slabe decât la nivel central.


