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EXCLUSIVITATE

Alexandru Lele: “Victor Ponta se teme de
adevãr, în cazul morþii lui Cristian Panait”
l “Cred cã a fost o moarte provocatã” l “Mie îmi este clar cã Victor Ponta este unul dintre cei mai puþin interesaþi sã se stabileascã adevãrul cu privire
la moartea lui Cristian Panait” l “Chiar ºi numai faptul cã am rãmas în viaþã constituie, în sine, o victorie” l “Dacã ducea la capãt grozãvenia pe care
i-o ceruserã ºefii sãi, procurorul Cristian Panait ar fi fãcut dovada loialitãþii ireversibile faþã de un sistem criminal”

(Interviu cu Alexandru Lele)

Reporter: Scandalul morþii procu-
rorului Cristian Panait a revenit în
actualitate în acest an, informaþiile
scoase la ivealã fiind demne de un
scenariu de film (ceea ce se va ºi
întâmpla). Cazul a preluat noi cono-
taþii politice, mai ales în acest an
electoral, când bãtãlia se dã pe viaþã
ºi pe moarte.

Dupã 12 ani, care este opinia
dumneavoastrã (posibila concluzie)
cu privire la cazul/cazurile Tã-

rãu-Lele-Panait-Ponta?
Alexandru Lele: Afost un episod

care, la o lecturã atentã ºi documen-
tatã, dovedeºte “rãzboiul” ocult -
încã neterminat - dus de serviciile se-
crete pentru subordonarea zonelor
strategice ale justiþiei din România.
Este fabulos sã observi ce “pioni” de
mare calibru rãspund la comanda
acestora, deºi, aparent, ei ar fi “la bu-
toane”. Însã, pentru clipa de glorie ce
li s-a dat, pot fi - ºi sunt - deseori

“chemaþi la raport” ºi chiar sacrificaþi.
Miza “rãzboiului” îmbracã forme di-
ferite, dar þinta finalã este puterea,
controlul discreþionar al societãþii.
Un efort deosebit se face pentru a
nega ºi disimula acest “rãzboi” sub-
teran. De fapt, nu ar trebui sã folosim
ghilimelele.

Reporter: Vã consideraþi o victi-
mã a sistemului?

Alexandru Lele: Dacã aº jude-
ca reducþionist, limitându-mã

doar la carierã, pot fi - ºi am fost -
catalogat “o victimã a sistemu-
lui”. Dar experienþa prin care am
trecut mi-a confirmat cã existã
alte valori, mai importante decât
funcþiile efemere, pentru care me-
ritã sã lupþi. Pe acestea nu mi le-au
putut lua. Chiar ºi numai faptul cã
am rãmas în viaþã constituie, în
sine, o victorie ºi nu m-am victi-
mizat niciodatã.

Reporter: Aþi fost suspendat din

funcþie în 2002 ºi aþi a fost trimis în
judecatã pentru sãvârºirea infrac-
þiunilor de luare de mitã, favoriza-
rea infractorului, fals intelectual ºi
reþinere sau distrugere de înscrisuri.
Ulterior, aþi primit soluþii de scoate-
re de sub urmãrire penalã atât de la
DNA, cât ºi de la Parchetul Înaltei
Curþi, iar pe 28 ianuarie 2008, Con-
siliul Superior al Magistraturii a de-
cis repunerea dvs în funcþie. Au tre-
cut ºase ani, timp în care, practic, aþi

fost scos din joc. Cum comentaþi
aceastã tergiversare ºi, practic,
distrugerea carierei dvs?

REDACÞIA BURSA

(continuare în pagina 4)

DE CE AU CREATORII BANILOR IMUNITATE ÎN FAÞA LEGILOR?

Înþelegerea naturii banilor
este mai presus de înþelegerea
produselor financiare (II)

Modul în care sunt creaþi
banii în economia moder-
nã a fost prezentat de

ziarul BURSA în urmã cu o sãp-
tãmânã, prin publicarea unei tradu-

ceri a articolului “Ba-
nii în economia mo-
dernã: o introducere”,
apãrut recent într-un
buletin trimestrial al
Bãncii Angliei.

Astãzi continuãm o
lecþie fundamentalã de

educaþie financiarã, prin publicarea
pe site a articolului complementar,
“Crearea banilor în economia moder-
nã”, unde aceiaºi autori - Michael
McLeay, Amar Radia ºi Ryland Tho-
mas – descriu în detaliu procesul de
creare a banilor de cãtre bãncile co-
merciale prin acordarea de credite.

În condiþiile în care au fost atinse

limitele politicii monetare clasice în
“administrarea” economiei, prin sta-
bilirea dobânzilor de referinþã, o sec-
þiune importantã a articolului este
dedicatã mecanismului de funcþio-
nare al relaxãrii cantitative.

Dupã ce amintesc, de mai multe
ori, cã existã numeroase concepþii
greºite în manualele de astãzi pri-
vind procesul de creare a banilor, au-

torii descriu funcþionarea acestuia la
nivelul bãncilor comerciale, contra-
zicând afirmaþia cã “bãncile pot sã
ofere credite doar pe baza banilor
existenþi anterior”, deoarece “depo-
zitele bancare sunt doar un pasiv al
bãncii, nu un activ care poate fi
împrumutat”.

McLeay, Radia ºi Thomas subli-
niazã rolul extrem de important al
bãncilor centrale, ale cãror politici
monetare ar trebui sã acþioneze ca
“restricþie finalã asupra creãrii bani-
lor”. Din pãcate, aceste instituþii, cu
o putere enormã asupra destinelor
economice ale naþiunilor, ºi-au ne-
glijat grav sarcinile în ultimele dece-
nii, “pãstorind”, mai degrabã, o ex-
plozie a datoriilor care acum nu mai
pot fi plãtite.

(continuare în pagina 14)

FMI: “Redresarea
pieþelor obligaþiunilor
din zona euro riscã
sã se încheie
cu o decepþie”

Creºterea pieþelor obligaþiunilor
(declinul randamentelor – n.r.) din
zona euro riscã sã se încheie cu o de-
cepþie, avertizeazã Jose Vinals, di-
rectorul departamentului pentru pie-
þe internaþionale din cadrul FMI,
care aratã cã investitorii crediteazã
acum guvernele la dobânzi ce sem-
naleazã cã redresarea completã a re-
giunii se va realiza fãrã dificultãþi.

Conform Financial Times, opti-
mismul investitorilor privind situaþia
din Europa a crescut pe fondul sem-
nalelor potrivit cãrora redresarea re-
giunii accelereazã, generând scãde-
rea costurilor de împrumut pentru

guvernele din
regiune. Dar,
oficialul FMI
anticipeazã o
creºtere a
costurilor de
î m p r u m u t
pentru guver-
nele din zona
euro, în urma
majorãrii ra-

telor dobânzilor în SUA, în timp ce
BCE a anunþat cã va menþine ratele
scãzute ale dobânzilor o perioadã
lungã de timp.

“Este dificil de spus când se va
întâmpla asta, dar datele aratã cã un
avans al ratelor dobânzilor în SUA
este urmat de majorãri semnificative
ale ratelor dobânzilor ºi în alte regiuni,
mai ales în economiile avansate ºi în
Europa”, a menþionat Jose Vinals.

V.R.

Violenþele din Ucraina
aduc creºteri pe pieþele
grâului ºi aurului
l Cotaþia grâului - la nivelul maxim al ultimului an

Cotaþia futures a grâului a
crescut ieri, pe piaþa ameri-
canã, pânã la nivelul maxim

al ultimului an, în condiþiile în care
violenþele din Ucraina s-au extins cã-
tre principalul port de export de cerea-
le din þarã, Odesa. Astfel, investitorii
se tem tot mai mult cã livrãrile de
grâu din Ucraina vor
fi întrerupte.

Preþul grâului cu
livrare în luna iulie a urcat cu 1,3% la
ora 10.05, la Chicago Board of Trade,
ajungând la 7,25 dolari buºelul (un
buºel de grâu = 27,22 kilograme).
Mai devreme, cotaþia a atins 7,405
dolari/buºel, cel mai ridicat nivel din
28 martie 2013 pânã în prezent.

La Euronext Paris, preþul grâului
de morãrit cu livrare în noiembrie a
crescut cu 1,1%, la 208,25 euro
(288,97 dolari) tona.

“Faptul cã violenþa s-a amplificat

a generat, din punct de vedere al pie-
þei, preocupãri în privinþa a ceea
ce se întâmplã cu infrastructura
din Ucraina”, a declarat, conform
Bloomberg, Michael Pitts, director
de vânzãri în cadrul “National
Australia Bank” Ltd.

Forþele pro-ruse au atacat, ieri, ar-
mata ucraineanã
mobilizatã la mar-
ginea oraºului

Sloviansk (estul Ucrainei), de-
clanºând o confruntare intensã, sol-
datã cu morþi în ambele tabere, in-
clusiv din rândul civililor, potrivit
afirmaþiilor ministrului ucrainean de
Interne, Arsen Avakov.

Forþele pro-ruse au folosit în timpul
atacului cel puþin douã autovehicule
blindate ºi mai mult armament greu.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 4)

CÃLIN
RECHEA

Procurorul orãdean Alexandru Lele este cel care,
în aprilie 2001, a dispus arestarea lui Adrian Tã-
rãu, fiul unui influent sponsor al PSD care a fost
ºi prefect al judeþului, sub acuzaþia de complicita-
te la contrabandã cu produse petroliere.
Lele a fost suspendat din funcþie prin ordinul
ministrului justiþiei de la acea vreme, Rodica
Stãnoiu, dupã ce fostul premier Adrian Nãsta-
se a declarat cã “nu crede în arestãrile de vineri
searã” (n.r. în care era implicat Adrian Tãrãu).
Dupã 48 de ore, Tãrãu a fost eliberat în urma
intervenþiei lui Nãstase, iar, la scurt timp, a pã-
rãsit þara ºi s-a stabilit în SUA.
În 2002, procurorii au început urmãrirea penalã
faþã de Lele, acuzaþiile fiind favorizarea infrac-
torului, arestare nelegalã, cercetare abuzivã ºi

sustragere de înscrisuri.
În 27 martie 2002, procurorul bucureºtean
Cristian Panait (29 de ani) de la Parchetul instan-
þei supreme, în baza unui mandat legal, a descins
la locuinþa procurorului Alexandru Lele, care che-
mase un operator de la o televiziune localã, pen-
tru a asista la demersul anchetatorului sãu.
Panait a cerut presei sã pãrãseascã locuinþa,
spunând cã prezenþa acesteia nu se justificã,
potrivit prevederilor legale, dar orãdeanul Ale-
xandru Lele a insistat sã rãmânã, criticând mo-
dul în care decurgea ancheta în cazul sãu ºi
afirmând cã aceasta are conotaþii politice.
Înregistrarea discuþiilor, difuzatã în aceeaºi
searã de postul local de televiziune, a arãtat
cum Cristian Panait a devenit irascibil ºi l-a acu-

zat pe Lele cã obstrucþioneazã o anchetã ofi-
cialã, ba chiar de ultraj la adresa poliþiºtilor pre-
zenþi, deoarece procurorul orãdean încuiase
uºa ºi îi invita repetat sã continue percheziþia.
În 10 aprilie 2002, procurorul Cristian Panait -
cel care a declanºat acþiunea penalã împotriva
lui Lele, demers judiciar semnat ºi de ºeful an-
chetatorului, Ovidius Pãun - s-ar fi sinucis,
aruncându-se de la etajul imobilului în care lo-
cuia în sectorul 2 al Capitalei.
Presa a relatat la acea vreme cã ultimele cuvin-
te ale lui Panait spuse mãtuºii sale, Eleni Dumi-
tru, înainte de a intra în comã au fost : “Câinele
de Ponta m-a omorât!”
Eleni Dumitru a susþinut, potrivit presei: “Dom-
nul Victor Ponta ºtie exact cine se ascunde în

spatele asasinãrii procurorului Panait! Nu-l învi-
nuiesc personal pe domnul Ponta, dar sunt con-
vinsã cã ºtie exact cine se ascunde în spatele
asasinãrii. (…)Aºtept cu nerãbdare sã ajungã la
Putere sã vãd dacã va redeschide dosarul, cãci
a fost crimã, nu suicid, aºa cum s-a susþinut”.
Toatã ancheta în cazul Lele a fost reluatã, pro-
curorul bihorean fiind trimis în judecatã.
Dupã ºase ani, Alexandru Lele a revenit în
funcþia de procuror la Bihor, CSM avizând re-
punerea în drepturi a magistratului.
Ulterior, procurorul a fost pensionat de preºedin-
tele Traian Bãsescu, iar Parchetul General a con-
statat cã Alexandru Lele este nevinovat.
Domnia sa a avut amabilitatea sã ne acorde
acum un interviu despre acest caz.

MATERII PRIME

“Cred cã dioxina este mai puþin toxicã
decât creditele în franci elveþieni”

(Interviu cu profesorul universitar Gheorghe Piperea,
doctor în drept)

Reporter: Curtea
de Justiþie a Uniunii
Europene a stabilit, zi-
lele trecute, cã plata
unui credit în monedã
strãinã la un curs ma-
jorat faþã de cel de la
data acordãrii împru-
mutului nu face parte
din preþ. Ce presupu-
ne, concret, aceastã decizie?

Gheorghe Piperea: În acest do-
sar, care a ajuns la un moment dat
pe rolul Curþii de Casaþie a Unga-
riei, banca în cauzã a cerut Curþii

de la Luxemburg sã
interpreteze articolul
4, alin. 2 din Directiva
93/13 privind clauzele
abuzive, întrebând
dacã diferenþa de curs
dintre momentul în
care banca vinde ºi
momentul în care
cumpãrã franci elve-

þieni face sau nu parte din preþul
tranzacþiei.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 6)

Instanþele naþionale pot stabili
dacã plata împrumuturilor în mone-
dã strãinã la un curs mai mare faþã
de cel la care au fost acordate cre-
ditele este sau nu abuzivã. Dacã
pânã acum, unii judecãtori erau de
pãrere cã astfel de cauze nu fac
obiectul justiþiei întrucât diferenþa
de curs ar fi parte din preþul credi-
tului, Curtea de Justiþie a Uniunii
Europene (CJUE) a decis cã dife-
renþa de curs la platã în cazul unui
credit în monedã strãinã nu face
parte din preþ.
Ce înseamnã acest lucru ne-a
explicat pe larg, în cadrul unui
interviu, profesorul universitar
Gheorghe Piperea, doctor în drept.

Angajaþii E.ON Moldova,
implicaþi în furturi masive
de energie

Zece persoane cu funcþii de
conducere în cadrul E.ON
Moldova, dar ºi un primar,

doi oameni de afaceri ºi alte patru
persoane au fost puse sub urmãrire
penalã pentru fapte de corupþie, po-
trivit Parchetului Judecãtoriei Ba-
cãu. Parchetul a anunþat, ieri, cã au
avut loc 14 percheziþii, fiind vizate
17 persoane suspectate de fapte de
corupþie, dar ºi cã zece dintre acestea
au funcþii de conducere ºi control în
cadrul E.ON Moldova.

Surse apropiate situaþiei au decla-
rat pentru ziarul BURSA cã urmãri-
rea penalã are legãturã cu furturile
masive de energie din zona Bacãu-

lui, din reþeaua E.ON Moldova.
ªeful E.ON România, Frank Hajdin-
jak, a declarat, recent, cã furturile de
electricitate din reþele au fost de 22
milioane lei anul trecut.

Oficial, conducerea „E.ON Mol-
dova Distribuþie” s-a rezumat sã de-
clare sec: „E.ON România aplicã o
politicã de toleranþã zero în ceea ce
priveºte furturile de energie electri-
cã. Este atât în interesul consumato-
rilor, cât ºi al companiei, ca orice
consum fraudulos sã fie descoperit,
dovedit ºi pedepsit conform legilor
in vigoare. (A.T.)

(continuare în pagina 3)


