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EXCLUSIVITATE - INTERVIU CU UN SPION

“Moscova a plãtit
majoritatea Bundestagului”

Reporter: Vom avea rãzboi în
Ucraina?

Agent: Armata rusã din Crimeea
ºi de la graniþele cu Ucraina este gata
de acþiune.

În regiunea Odessa, federaliºtii
pro ruºi vor sã-ºi ia revanºa. Kievul
ºi-a pierdut încetul cu încetul contro-
lul în regiune.

Nimeni nu iartã ce s-a întâmplat la
Odessa.

Sângele este cel mai puternic ar-
gument în orice conflict.

Când Rusia a preluat Crimeea, ni-
meni nu a fost rãnit.

Acum armata ucraineanã atacã ºi
a demarat acþiunea militarã.

Fiecare nouã victimã face ca pacea
sã fie din ce în ce mai îndepãrtatã.

Ucrainenii trebuiau sã negocieze
cu Vladimir Putin ºi nu sã aºtepte ca
Vestul sã forþeze Rusia sã accepte
dorinþele lor.

Tragedia a început, iar acum ni-
meni nu mai controleazã situaþia.
Avem ciocniri regulate ºi din ce în ce
mai mulþi oameni nevinovaþi mor
sau sunt rãniþi.

Cu siguranþã, voluntari din Rusia
vor lua parte la conflictul din Ucrai-
na. În acest fel, nimeni nu poate
acuza Rusia de intervenþie militarã.
Dar, în fapt, acest lucru ar putea sã pã-

cãleascã oameni înarmaþi sã intervi-
nã ºi sã ajute separatismul.

Reporter: Care este principala
mizã a conflictului din Ucraina?

Agent: Vladimir Putin vrea, înce-
tul cu încetul, sã reconstruiascã in-
fluenþa Uniunii Sovietice din anii ei
de glorie. ªi a gãsit pretextul – extin-
derea NATO cãtre Est.

Intenþia preºedintelui Rusiei este

sã câºtige cât mai mult teritoriu în
Ucraina.

Acum nimeni nu poate sã-i mai
opreascã pe ruºi. Ar fi bine ca Ucraina
sã fie de acord cu federalizarea þãrii
pentru cã, numai aºa, cel puþin pentru
operioadãde timp,vomavea liniºte.

REDACÞIA BURSA
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ONG-urile acuzã Chevron de încãlcarea acordului de mediu
l Organizaþiile susþin cã apa din foraj nu este colectatã corespunzãtor ºi au acþionat în judecatã compania americanã

Mai multe ONG-uri susþin
cã Chevron a încãlcat
acordul de mediu obþinut

pentru explorarea gazelor de ºist din
zona Bârladului ºi cã în zona de fo-
raj a primei sonde de la Pungeºti
sunt bãlþi cu apã maronie. Organiza-
þiile susþin cã au atacat în instanþã
compania Chevron pentru nerespec-
tarea acordului de mediu, mâine
fiind primul termen stabilit în dosar.

George Epurescu, preºedintele
Asociaþiei „România fãrã ei”, ne-a
declarat, într-un interviu: „Avem un
film realizat recent, lângã perimetrul
în care foreazã Chevron la Pungeºti.
Se vede cum, probabil din bazine
îngropate, se scurge o apã de culoare

maronie. Acordul de mediu prevede
cã Chevron trebuie sã amenajeze
niºte diguri la marginea perimetrului

tocmai pentru a nu deversa sub nicio
formã apa folositã la foraj. Acum
Chevron foreazã pentru prima son-

dã. La foraj, este nevoie, con-
form acordului de mediu ob-
þinut de companie, de 1500
mc de apã pentru noroiul teh-
nologic ºi 500 mc pentru tur-
narea cimentului necesar
construirii puþului. Nu ºtim
de unde iau apa. În acordul de
mediu, cei de la Chevron
spun cã o vor cumpãra de la
Aquavas Negreºti, dar direc-
torul acestei companii a de-
clarat, recent, în presa localã,
cã nu existã un astfel de con-
tract cu Chevron. Oricum,

Chevron este în afara acordului de
mediu. Au patru puþuri de apã forate
în interiorulperimetrului -douãla85de
metri adâncimeºi douã la15metri, deºi
acordul de mediu prevede ca acestea sã
fie fãcute în afara perimetrului de ex-
plorare, pe o razã de 1,5 km”.

Domnia sa ne-a precizat cã, ulte-
rior obþinerii acordului de mediu ºi
autorizaþiei de construcþie, Chevron
a cerut ºi obþinut avizul Apelor
Române Bârlad sã foreze aceste pu-
þuri de apã. Preºedintele Asociaþiei
„România fãrã ei” afirmã: „Când se
foreazã un puþ de monitorizare, existã
acea autorizaþie de mediu care trebu-
ie obþinutã. Aici ilegalitatea este du-
blã pentru cã, deºi existã un proiect

aprobat, ei trebuie, în interiorul pro-
iectului sã solicite aceste autorizaþii
pentru puþurile de apã. Ori Chevron
ºtia cã va fi atacat ºi cã nu va obþine
acordul de mediu din cauza acestor
puþuri forate în interiorul perimetru-
lui. Iar faptul cã Apele Române a dat
aviz de gospodãrire este pentru cã in-
stituþia ºtie cã nu mai putea elibera
avizul de mediu pentru cã existã deja
un acord”.

În opinia ONG-urilor, acordul de
mediu este dat pentru proiecte de an-
vergurã, iar autorizaþiile – pentru lu-
crãri mici.

ALINA TOMA VEREHA
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OCDE:
“BCE trebuie sã
reducã dobânda
cheie la zero”

Banca Centralã Europeanã (BCE)
ar trebui sã reducã la zero dobânda
de referinþã ºi sã o pãstreze la acest
nivel cel puþin 18 luni, ca sã contra-
careze inflaþia redusã persistentã,
conform Organizaþiei pentru Coope-
rare ºi Dezvoltare Economicã
(OCDE).

“Inflaþia de bazã foarte scãzutã ºi
slãbiciunea economicã sunt aºtepta-
te sã persiste mai multe trimestre”, a
avertizat OCDE, menþionând: “În
consecinþã, dobânda principalã de
refinanþare ar trebui redusã la zero ºi,
eventual, dobânda pentru depozite -

la un nivel uºor
negativ. Cele douã
dobânzi ar trebui
menþinute la aces-
te niveluri cel pu-
þin pânã la
sfârºitul lui 2015”.

OCDE a esti-
mat, ieri, cã economia zonei euro va
reveni pe creºtere dupã trei ani de
scãdere, anticipând un avans de
1,2% pentru 2014, urmat de o
creºtere de 1,7% în 2015.

Organizaþia ºi-a redus estimãrile
de creºtere a economiei mondiale, în
condiþiile în care avansul înregistrat
de China ºi alte economii emergente
a început sã încetineascã. Potrivit
OCDE, economia mondialã va
înregistra o creºtere de 3,4% în 2014,
faþã de un avans de 3,6%, cât preconi-
za anterior. În schimb, pentru 2015,
OCDE ºi-a menþinut previziunile de
creºtere la 3,9%.

V.R.

“Sunt în picioare, am stomacul tare”
(Interviu cu deputatul PMP Elena Udrea)

Reporter: Ce þinte v-aþi propus
pentru alegerile europarlamentare?

Elena Udrea: Partidul Miºcarea
Popularã a fost înfiinþat la sfârºitul
lunii ianuarie. În condiþiile acestea,
un scor care sã ne permitã intrarea în
Parlamentul European ar fi foarte
bun. Noi sperãm, însã, într-un rezul-
tat mai bun de atât ºi credem cã vom
ºi reuºi. Ne gândim la 10% la euro-
parlamentare, acesta fiind un rezul-
tat pe care niciun alt partid nou
înfiinþat nu l-a înregistrat vreodatã
înaintea noastrã.

Reporter: Ce candidaþi propune
PMP pentru europarlamentare?

Elena Udrea: Trebuie înþeles cã
PMPnu provine din PCR, fiind, poa-
te, primul partid din România de
dupã 1990 care nu are rãdãcini în
partidul unic ºi este populat în majo-

ritate cu oameni tineri, care au trãit ºi
s-au format dupã Revoluþie. Dintr-o
asemenea perspectivã, noi nu cre-
dem în sistemul “pile, cunoºtinþe ºi
relaþii”. Avem, în mod corect, cea
mai bunã listã pentru europarlamen-
tare, pentru cã este cea mai tânãrã
echipã, este formatã din oameni care
au dovedit ceva în viaþa lor, ob-
þinându-ºi doctorate la universitãþi
din strãinãtate pe bune, nu prin pla-
giat, oameni care au lãsat ceva în
urma lor.

EMILIA OLESCU
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Taxa pe tranzacþii financiare
va intra în vigoare cel târziu
în 2016
lMãsura este sprijinitã de 11 þãri din zona euro

Miniºtrii de finanþe din Uniunea
Europeanã au decis, ieri, cã taxa pe
tranzacþii financiare cu acþiuni ºi in-
strumente derivate va intra în vigoare
cel târziu în 2016, chiar dacã existã þãri
care se opun implementãrii acesteia.

“Cele 11 state membre care susþin
taxa pe tranzacþiile financiare, având
în frunte Franþa ºi Germania, au
ajuns la un consens: implementarea
ar trebui abordatã pas
cu pas, iar pentru înce-
put ar trebui taxate
transferurile cu acþiuni ºi unele in-
strumente financiare derivate”, a de-
clarat ministrul austriac de finanþe,
Michael Spindelegger, adãugând:
“Fiecare pas spre implementarea
completã va fi decis într-un mod care
sã ia în considerare impactul econo-
mic ºi preocupãrile altor þãri, care se
opun”.

Ministrul francez de finanþe, Mi-

chel Sapin, a declarat cã detaliile pri-
vind noua taxã ar putea fi prezentate
pânã la sfârºitul acestui an. În privinþa
taxei, s-a dezvoltat “o masã decisi-
vã”, cu sprijinul mai multor þãri, prin-
tre care Franþa, Germania, Italia ºi
Spania, a afirmat Sapin la Bruxelles.

Oficialii europeni lucreazã de mai
mult de un an la taxa pe tranzacþii fi-
nanciare, propunere sprijinitã de 11

state din zona euro.
Însã, pânã în prezent,
cele 11 þãri nu au reuºit

sã cadã de acord asupra modului în
care va funcþiona taxa. Principalele
divergenþe privesc modul de taxare a
produselor derivate financiare, mai
precis, dacã vor fi taxate toate tran-
zacþiile cu derivate sau numai cele cu
derivate pe acþiuni.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 4)

n Topolinski: “Bugetul pentru relocarea
Aversa este de 15 milioane de euro”

PAGINA 4

n Radu Graþian Gheþea, CEC BANK:
“Lucrurile încep sã se dezmorþeascã,
se reia creditarea”

PAGINA 5

n Dosarul „ªantajul” -
Bendei, urmãrit penal
pentru inventarea de
probe

PAGINA 2

Victor Ponta este doar o mascã, o interfaþã pentru popor
a unor oameni care, în spatele lui, prãduiesc România,
considerã deputatul PMP Elena Udrea, care susþine cã
premierul “este þinut prizonier de aceºti oameni”.
În opinia reprezentantului PMP, urmãtorul preºedinte
al þãrii noastre ar trebui sã fie un ga-
rant al funcþionãrii independente a
Justiþiei ºi un susþinãtor al statului
de drept: “Trebuie sã fie un om care

nu a fãcut niciodatã compromisuri cu adversarii poli-
tici, cu mogulii de presã ºi care a avut curajul bãtãliei
politice pentru apãrarea principiilor ºi valorilor în care
crede”.
În cadrul unui amplu interviu, Elena Udrea ºi-a exprimat

convingerile ºi speranþele în legãturã
cu europarlamentarele din 25 mai ºi
cu alegerile prezidenþiale care urmea-
zã sã aibã loc în aceastã toamnã.

DIICOT face percheziþii
într-un caz sesizat de ziarul
BURSA acum doi ani
l Procurorii au derulat o operaþiune de anihilare
a unei grupãri infracþionale, specializatã în
manipularea pieþei de capital l Actuala
conducere a Carpatica Invest se delimiteazã de
faptele anchetate l Clienþii pãgubiþi doresc
recuperarea prejudiciului l ªtefan Terziu,
brokerul anchetat, susþine cã este nevinovat

Procurorii DIICOT au anunþat,
sãptãmâna trecutã, cã au de-
rulat o operaþiune de anihilare

a unei grupãri infracþionale, specia-
lizatã în manipularea pieþei de capi-
tal. Potrivit mai multor surse din
piaþã, este vorba despre cazul “Car-
patica Invest”, unde Comisia Naþio-
nalã a Valorilor Mobiliare,
actualmente ASF, a dat
amenzi de aproximativ
150.000 de lei, în 2012.

Ziarul BURSA a relatat, în
octombrie 2012, cazul investi-
torului Andrei Anghel, care
îºi acuza brokerul de la Carpa-
tica Invest, ªtefan Terziu, de
fraudã, dupã ce ar fi efectuat tranzac-
þii neautorizate pe contul sãu, în baza
unor acte pe care le-ar fi falsificat.

Ciudat este cã procurorii DIICOT
au derulat abia acum percheziþii ºi au
început urmãrirea penalã asupra a
cinci suspecþi, inclusiv ªtefan Ter-
ziu. Potrivit comunicatului DIICOT
din 30 aprilie, anchetatorii au ridicat
de la domiciliile suspecþilor docu-
mente, sisteme informatice, dosare
privind drepturile litigioase asupra
proprietãþii, aflate în evidenþa
ANRP, dar descoperite la una din lo-

caþiile percheziþionate.
Andrei Anghel ne-a spus, în 2012,

cã deºi era acþionar numai la Fondul
Proprietatea brokerul sãu ar fi efec-
tuat tranzacþii neautorizate pe contul
sãu. Atunci, domnia sa ne-a precizat
cã a depus la Poliþie ºi la CNVM cir-
ca 180 de ordine nesemnate, care au

fost operate: “Am depus ºi alte sute
de ordine pe care semnãtura mea era
falsificatã. Se poate face expertizã”.

Acum, domnul Anghel spune cã
percheziþiile DIICOT s-au fãcut în ca-
zul sesizat de el. Domnia sa ne-a preci-
zat: “Este un caz similar Harinvest.
M-au furat ºi trebuie sã meargã la
puºcãrie. Eu îmi vreau acþiunile înapoi.
Suspectez cã aveau legãturi la CNVM,
din moment ce a durat atât de mult”.

ADINA ARDELEANU
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FISCALITATE

Scenariul izbucnirii unui rãzboi în
Ucraina a devenit din ce în ce mai
verosimil, în condiþiile în care forþe-
le implicate în acest conflict – ar-
mata ucraineanã, Rusia, SUA –
sunt pregãtite sã intervinã. Deja
luptele violente din aceastã regiune
au fãcut victime.
Ziarul BURSA a reuºit sã facã inter-
viu cu un agent sub acoperire impli-
cat în acest conflict. Iatã ce ne-a
spus acesta.


