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CAZUL MEDIA PRO

Ziarul BURSA,
confirmat dupã 14 ani

MIªU NEGRIÞOIU A FOST VALIDAT PREªEDINTE ASF

Dovezile cã a guvernat “Afacerea Iran”
sunt pe site-ul Trezoreriei SUA
Miºu Negriþoiu a negat, în

faþa parlamentarilor, cã a
fost implicat în derularea,

de cãtre ING Bank România, a unor
operaþiuni pentru clienþi iranieni,
încãlcând astfel embargoul impus de
Statele Unite, ºi a susþinut cã acest lu-
cru nu s-a întâmplat în mandatul sãu.

Domnia sa a declarat, luni, în ca-
drul audierilor pentru funcþia de
preºedinte al Autoritãþii de Supra-
veghere Financiarã (ASF): “În
România a fost un caz care n-a exis-
tat pe timpul mandatului meu, nu
l-am procesat. Greºeala este a celui
care a fãcut acreditivul, cã nu a între-
bat de zece ori cine este destinatarul
final. N-am avut nicio legãturã”.

Oare la ce mandat se referã
Miºu Negriþoiu? Cel de director

general al ING Bank România, pe
care l-a preluat în 2006, sau cel de
director general adjunct ºi director
executiv al ING Wholesale Ban-
king România (vechea denumire a
bãncii), pe care l-a deþinut între
1997 ºi 2006?

Potrivit unui document al Trezo-
reriei Statelor Unite, operaþiunile in-
criminate au avut loc în 2003 ºi
2004, când Miºu Negriþoiu nu con-
ducea sucursala localã a ING, dar îi
coordona activitatea de corporate
banking din þara noastrã. Iar “Aface-
rea Iran” intrã, în mod evident, în
atribuþiile celor responsabili cu acest
tip de activitate bancarã.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 5)

PRIN CUMPÃRAREA DE ACÞIUNI,

Sobolewski a încãlcat
Regulamentul BVB

Ludwik Sobolewski, directo-
rul general al Bursei de Va-
lori Bucureºti, nu avea voie

sã achiziþioneze acþiuni BVB,
întrucât angajaþilor instituþiei nu le
este permis sã cumpere acþiuni din
piaþã, potrivit Regulamentului de
Organizare ºi Funcþionare (ROF),
afiºat pe site-ul BVB.

Art. 99 din ROF aratã
cã personalul BVB nu
poate deþine calitatea de acþionar
(…) al unui client al BVB de tipul
Participanþilor la sistemul de tran-
zacþionare al BVB sau emitent de
instrumente financiare tranzacþio-
nate la BVB. “Prin excepþie, perso-
nalul BVB poate deþine calitatea de
acþionar la emitenþii de instrumente
financiare admise la tranzacþionare
pe pieþele reglementate ºi sistemele

alternative de tranzacþionare sau
Piaþa RASDAQ administrate de
BVB, numai în cazul deþinerilor
dobândite în cadrul procesului de
privatizare sau cu titlu de despãgu-
bire (…)”.

Începând cu luna martie, directo-
rul general al Bursei de Valori Bucu-

reºti a raportat frecvent
cã a cumpãrat acþiuni
BVB, pentru care a plãtit

câteva mii de euro. Sobolewski a
ajuns sã deþinã peste 3000 de titluri
BVB, pentru care a plãtit preþuri
între 26,2 ºi 28,46 lei/unitate.

Conducerea Bursei de Valori Bu-
cureºti nu a oferit, pânã la închiderea
ediþiei, un punct de vedere referitor
la acest subiect.

ADINA ARDELEANU

BURSA

Evenimentele
de ieri

Poliþia Românã a efectuat, ieri,
“28 de percheziþii la locuinþe-
le unor persoane bãnuite ºi la

sediul unor societãþi comerciale,
dintre care 20 în municipiul Bucu-
reºti ºi 8 în judeþul Ilfov, pentru pro-
barea unor infracþiuni de evaziune
fiscalã ºi spãlare de bani”, se aratã
într-un comunicat al instituþiei.
Printre companiile vizate s-au aflat,
potrivit Evenimentul Zilei, ºase
companii înfiinþate sau controlate de
Adrian Sârbu. Conform sursei cita-
te, “este vorba de Alerria Manage-
ment SA (4,8 milioane lei prejudi-
ciu), Apropo Media SRL (2,6 milio-
ane lei prejudiciu), Mediafax SA
(49,9 milioane lei prejudiciu), Me-
diafax Group (5,1 milioane lei pre-
judiciu), Compania de Producþie ºi
Intertainment (6,4 milioane lei pre-
judiciu), Publimedia International
(20,5 milioane lei prejudiciu)”.

Vicenþiu Gherghe, Procuror din
cadrul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Bucureºti, a declarat cã per-
cheziþiile efectuate ieri nu au vizat
locuinþa lui Adrian Sârbu ºi nici se-
diul Pro TV din strada Pache Proto-
popescu. Domnia sa a adãugat:
“Sunt cercetate 40 de relaþii comer-
ciale între diferite societãþi ºi persoa-
ne fizice, iar acþiunea vizeazã infrac-
þiunile de evaziune fiscalã ºi spãlare
de bani”. De asemenea, potrivit co-
municatului Poliþiei Române, Servi-
ciul Român de Informaþii (SRI) a
sprij init întreaga acþiune, în
desfãºurarea evenimentelor fiind
angrenaþi peste 100 de poliþiºti.

Pro TV menþioneazã cã nu
este cercetatã în acest caz

Staþia de televiziune Pro TV a pre-
cizat, prin intermediul unui comuni-
cat de presã, cã nu este cercetatã în
aceastã investigaþie, dar admite cã
obiectul acþiunii îl constituie relaþiile
comerciale pe care companii din in-
dustria media le-au avut din anul
2009: “Menþionãm cã PRO TV SA
nu este cercetatã în aceastã investi-
gaþie a parchetului bucureºtean ºi cã
la sediul sãu din bulevardul Pache
Protopopescu nu a avut ºi nu are loc
nicio percheziþie.

(continuare în pagina 14)

A
bia acum Poliþia a de-
clanºat cercetarea fir-
melor de media în care
este implicat Adrian

Sârbu, suspectate de evaziune fi-
scalã ºi spãlare de
bani, la paisprezece
ani de la începutul
publicãrii zecilor de
articole din ziarul
BURSA (între anii
2000-2003), care au
adus dovezi despre

manevrele fiscale sãvârºite de el,
manevre tolerate de autoritãþi, în re-
gimurile politice de orice orientare.

Faptele cercetate sunt ulterioare
celor semnalate de BURSA – con-
form cu informaþiile din presã, Poli-
þia vizeazã activitãþi începând din
anul 2009, în timp ce ziarul BURSA
a încetat sã mai publice articole pe
subiectul firmelor lui Adrian Sârbu,
în urma unei decizii judecãtoreºti
din anul 2003, care i-a interzis ex-

plicit sã se mai refere la el:
“Îi este interzis lui Florian

Goldstein ºi ziarului BURSA sã mai
publice minciuni despre Adrian
Sârbu ºi firmele Media PRO, pentru
cã ele sunt defãimãtoare, chiar dacã
sunt adevãrate.”

Aºa suna textul sentinþei de acum
unsprezece ani.

Desigur, sentinþa este delirantã, pen-
tru cã nimeni nu ar putea înþelege cum

aratã“minciunilecaresuntadevãrate”.
Astãzi, însã, când firme unde

Adrian Sârbu este acþionar direct ori
prin intermediari, sunt subiect oficial
al suspiciunii de evaziune fiscalã ºi
spãlare de bani (potrivit presei), nu ne
mai preocupã sã aflãm ce sunt “min-
ciunile adevãrate” – absurdul injusti-
þiei din Justiþie, simbol al trocului din-
tre mass-media, ca influenþã asupra
publicului, ºi regimurile politice avi-

de de putere, prin forþa manipulãrii.
Nu cred cã aceastã acþiune a Poli-

þiei este reacþie la încãlcarea legii,
deºi este posibil ca Sârbu sã fi conti-
nuat sã încalce legea ºi dupã ce nu
m-am mai ocupat de el.

Dacã Poliþia ar fi fost sensibilã la
încãlcarea legii, atunci nu ar fi aºtep-
tat anul 2014 sã-i cerceteze firmele,
pentru chestii din 2009.

În definitiv, Comunicatul de ieri al

Poliþiei menþioneazã cã a beneficiat
de sprijinul Serviciului Român de
Informaþii (SRI); iar SRI a ºtiut totul,
tot timpul, inclusiv în perioada când
mã ocupam de caz (eu însumi deþin
copii dupã rapoarte despre faptul cã
Sârbu ar fi consumator de droguri,
accidental, iar acesta este chiar cel
mai puþin important detaliu).

(continuare în pagina 14)
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