
GRAM AUR = 131,3383 RON FRANC ELVEÞIAN = 3,5956 RON EURO = 4,3981 RON DOLAR = 3,2300 RON

5 9 4 8 4 9 1 3 4 0 0 1 2 29150

Joi, 29 mai 2014, nr. 99 (5192), anul XXIV 16 pagini2 lei

PENTRU CÃ DNA A PUS SECHESTRU PE O PARTE DIN TEREN,

Bãneasa Investment vrea înlesniri
la plata obligaþiilor fiscale

A
cþionarii Bãneasa Invest-
ment SA, compania
controlatã indirect de
Puiu Popoviciu, care a

dezvoltat celebrul proiect Bãneasa
din nordul Capitalei, au aprobat,
recent, solicitarea ºi obþinerea
înlesnirii la plata obligaþiilor fiscale.

Reprezentanþii Universitãþii de
ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veteri-
narã din Bucureºti (USAMVB), care
este acþionarul minoritar semnifica-
tiv (49,88%) al Bãneasa Investment,
ne-au declarat: „Din cauza sechestru-
lui instituit asupra unei porþiuni din
terenul deþinut de Bãneasa
Investment SA, la acest moment,
proiectul Bãneasa este parþial blocat,
cu efect direct asupra rentabilitãþii
Bãneasa Investment SA. Bunul se-
chestrat (terenul) nu poate fi utilizat
potrivit planului, dar taxele locale
sunt percepute, în continuare, ca ºi
cum proprietarul (Bãneasa
Investment SA) s-ar bucura de roa-
dele acestuia. Considerând cã situa-
þia este injustã ºi nesustenabilã, ac-
þionarii Bãneasa Investment SA au
decis sã se acþioneze pentru solu-
þionarea acesteia inclusiv prin rapor-
tare la normele europene în materie
de fiscalitate, dacã va fi cazul”.

DNA a pus sechestru asigurãtor pe
proprietãþile lui Puiu Popoviciu, în
cursul anchetei penale din dosarul Bã-
neasa, în care a cercetat modul în care
omul de afaceri a ajuns sã dezvolte
proiectul imobiliar pe 224 de hectare

de teren din proprietatea statului.
USAMVB nu ne-a precizat care

este suprafaþa de teren din patrimo-
niul Bãneasa Investment care este
pusã sub sechestru.

Omul de afaceri Puiu Popoviciu ºi
foºtii ºefi de la Direcþia Generalã de
Informaþii ºi Protecþie Internã
(DGIPI) ºi Divizia Operaþiuni din
cadrul Direcþiei Generale Antico-
rupþie (DGA), Cornel ªerban ºi Pe-
tru Pitcovici, au fost trimiºi în ju-

decatã pentru fapte de corupþie în le-
gãturã cu tranzacþionarea la un preþ
subevaluat a unui teren de 224 de
hectare de la USAMVB.

Puiu Popoviciu este acuzat de
complicitate la abuz în serviciu con-
tra intereselor publice, în formã cali-
ficatã ºi continuatã, precum ºi dare de
mitã, în timp ce în sarcina foºtilor ºefi
de la DGIPI ºi DGA s-au reþinut in-
fracþiunile de complicitate la dare de
mitã ºi favorizare a infractorului. Alã-

turi de aceºtia au fost trimiºi în jude-
catã ºi Ioan Niculae Alecu, rector al
Universitãþii de ºtiinþe Agronomice ºi
Medicinã Veterinarã Bucureºti
USAMVB (la data comiterii fapte-
lor), în sarcina cãruia s-a reþinut in-
fracþiunea de abuz în serviciu contra
intereselor publice, în formã califica-
tã ºi continuatã, dar ºi Andrei Mihai
Bejenaru, în sarcina cãruia s-a reþinut
infracþiunea de complicitate la abuz
în serviciu contra intereselor publice,
în formã calificatã ºi continuatã.

Printre persoanele trimise în jude-
catã în acest dosar se numãrã Mihai
Ion Florin Luican, prefect al munici-
piului Bucureºti, Ioan Todiraº, vice-
primar al Primãriei Sectorului 1 Bucu-
reºti (la data comiterii faptelor), în sar-
cina cãruia s-a reþinut infracþiunea de
abuz în serviciu contra intereselor pu-
blice, în formãcalificatãºi continuatã.

În rechizitoriul întocmit, procuro-
rii au reþinut cã, în perioada 2000 -
2004, Alecu Ioan Niculae, benefi-
ciind de sprijinul interesat al lui Po-
poviciu (Puiu) Gabriel Aurel, în
baza unui contract încheiat cu încãl-
carea prevederilor legale, a fãcut po-
sibilã aducerea unui teren de 224
hectare, aparþinând domeniului pu-
blic al statului, ca aport în naturã la
capitalul social al SC Bãneasa
Investments SA, societate controlatã
de Popoviciu Gabriel Aurel.
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PAOLO MARIANI, LA PLECAREA
DIN ROMÂNIA:

“Sistemul bancar românesc -
mai puþine efecte speciale
ºi mai multã substanþã”

Sistemul bancar din þara noastrã
are nevoie de mai puþine
“efecte speciale” ºi de mai

multã substanþã, a declarat Paolo
Mariani, fostul director general al
Bãncii Italo-Romena, în cadrul con-
ferinþei în care a fost anunþatã
schimbarea Bãncii Italo-Romena în
Veneto Banca, precum ºi preluarea
conducerii instituþiei de credit de cã-
tre Alberto Morini.

Într-un interviu acordat recent zia-
rului BURSA, Paolo Mariani ºi-a
exprimat neîncrederea cu privire la
curãþirea bilanþurilor bãncilor. Dom-
nia sa ne-a spus: “Nu am încredere
când citesc cã anumite bãnci, într-un
an, ºi-au curãþat bilanþul ºi au trecut
pe profit. Ori sunt genii - ºi nu prea
vãd multe în sistemul bancar - ori
ceva nu este în regulã”.

Paolo Mariani a precizat cã ur-
meazã sã pãrãseascã þara noastrã,

pentru a prelua coordonarea activitã-
þii de private banking la nivelul între-
gului grup financiar italian.

Veneto Banca sucursala Bucu-
reºti ºi-a propus, pentru acest an, o
creºtere atât a portofoliului de cre-
dite, cât ºi a celui de depozite, cu
câte 70 milioane euro, a afirmat
bancherul.

ALEXANDRU SÂRBU
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Euro - la cursul minim al ultimelor
trei luni, faþã de dolar
l Creºtere neaºteptatã a numãrului ºomerilor în Germania
l Scade creditarea în uniunea monetarã

Euro s-a depreciat ieri, pe pieþe-
le externe, ajungând la cursul
minim al ultimelor trei luni

raportat la dolar, dupã ce
Germania a anunþat un
avans neaºteptat al numã-
rului ºomerilor în luna
mai. O influenþã negativã
asupra dinamicii monedei
unice a avut-o ºi informa-
þia privind declinul credi-
tãrii în zona euro. În condiþiile date,
investitorii aºteaptã ca Banca Centra-
lã Europeanã (BCE) sã adopte noi

mãsuri de stimulare luna viitoare,
ceea ce nu este în favoarea euro.

Euro a coborât cu 0,3% la ora
10.39, pe piaþa din New
York, ajungând la 1,3597
dolari. Anterior, cursul a
fost de 1,3596 dolari, cel
mai redus din13 februarie.

“Evoluþia euro este
afectatã de datele econo-
mice”, spune, citat de

Bloomberg, Jeremy Stretch, ºef al
departamentului de strategie valuta-
rã din cadrul “Canadian Imperial

Bank of Commerce” din Londra. În
opinia sa, un curs al euro mai mic de
1,36 dolari reprezintã “un nivel psi-
hologic puternic”.

Agenþia Federalã a Muncii de la
Berlin a anunþat, ieri, cã numãrul
ºomerilor din Germania a înregistrat
o creºtere neaºteptatã în mai, prima
din ultimele ºase luni, din cauza
încetinirii ritmului de expansiune a
celei mai mari economii europene.

ALINA VASIESCU
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ILIE ªERBÃNESCU:

“Nu s-a pomenit creºtere
economicã semnificativã când
scade consumul de energie”

Fundamentele economice din
þara noastrã au rãmas ne-
schimbate ºi nu sunt bune,

opineazã analistul economic Ilie ªer-
bãnescu, subliniind cã existã “o listã
întreagã cu fundamente greºite”.

Printre primele, se numãrã creºte-
rea economicã de care se vorbeºte,
aceasta fiind “incompatibilã cu o se-
rie de comunicate statistice din par-
tea INS”, depã cum ne-a spus dom-
nul ªerbãnescu.

Analistul economic ne-a declarat:
“Nu s-a vãzut în lume creºtere eco-
nomicã semnificativã în condiþiile
prãbuºirii consumului de energie
primarã. Acest lucru este posibil în
ani de zile, pe baza unei revoluþii
tehnologice, dar nu peste noapte. Nu
este posibilã o creºtere economicã de
3,5% când consumul de energie pri-
marã a scãzut cu 7%. Justificarea
oficialã este cã a scãzut consumul de
energie tradiþionalã ºi a crescut con-

sumul de energie regenerabilã, însã
acest lucru nu poate fi atât de semni-
ficativ de pe un an pe altul”.

De asemenea, într-o þarã unde
consumul reprezintã 70% din PIB,
iar acesta a crescut, în 2012, doar cu
0,1%, nu poate fi înregistratã o
creºtere economicã de 3,5%, mai
considerã Ilie ªerbãnescu, fiind de
pãrere cã restul de 30% din compo-
nentele PIB nu poate trage tot
avansul economic: “Practic, a fost o
creºtere economicã în condiþiile
stagnãrii consumului, ceea ce este
ilogic într-o realitate ca a noastrã”.

Analistul mai spune cã nu poate fi
obþinutã o creºtere economicã în
condiþiile în care avem 12.000 de so-
cietãþi comerciale în insolvenþã, doar
în 2013 intrând în aceastã procedurã
30.000 de companii, cu o cifrã totalã
de afaceri de 3 miliarde euro.

Domnia sa ne-a precizat “Un alt
fapt pe aceastã listã este cã investiþii-

le s-au prãbuºit cu 6%, în 2013.
Nu-mi pot explica modul în care am
obþinut creºtere economicã fãrã in-
vestiþii. Eu nu cred în aceastã
creºtere, întrucât avem o serie de
contra-argumente la faptul cã s-ar fi
îmbunãtãþit economia. În continuare
avem o datorie externã a segmentu-
lui privat foarte ridicatã, 70% din
aceastã datorie aparþinând firmelor
strãine înregistrate în România. So-
cietãþile româneºti au datorii la bãnci
din þara noastrã, fie ele autohtone sau
sucursale ale bãncilor din alte þãri,
deci nu este parte componentã a de-
toriei externe private”.

ADRIANA RÃDUÞÃ
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DUPÃ CE A PIERDUT DEFINITIV
ÎN INSTANÞÃ ÎN FAÞA CLIENÞILOR

RBS, obligatã sã reducã
dobânzile ºi comisioanele
l Banca trebuie sã restituie câte 6.500-10.000
de euro cãtre 67 de clienþi l Piperea: “Procesele
câºtigate de bãnci pot fi reluate, în baza
deciziei CJUE”

RBS a pierdut, marþi, defini-
tiv, la Curtea de Apel Bu-
cureºti, procesul în faþa a

67 de clienþi care au contractat cre-
dite în euro, banca fiind obligatã sã
restituie între 6.500 ºi 10.000 de
euro fiecãruia dintre aceºtia ºi sã-ºi
reducã dobânzile ºi comisioanele
de administrare ºi procesare, dupã
cum ne-a spus prof. Gheorghe Pi-
perea, unul dintre avocaþii pãrþii
câºtigãtoare.

Domnia sa ne-a declarat: “Comi-
sionul era similar cu cel de la
Volksbank ºi dobânda revizuibilã -
cu cea de la BCR. Iniþial, am avut
câºtig de cauzã în ceea ce priveºte
comisionul, însã, ulterior, victoria a
fost extinsã ºi la dobânzi, dar ºi la
alte comisioane ºi costuri. Comisio-
nul estimativ ducea costul total al ra-

tei mai sus cu circa 20%, iar dobânda
variabilã - cu 10-15%. În urma deci-
ziei din justiþie, costurile cu rata lu-
narã se vor reduce cu aproximativ
40%”.

Avocatul Piperea ne-a spus cã,
fiind o soluþie definitivã, se va trece
imediat la executare silitã, dacã ban-
ca nu se va conforma deciziei în ter-
menul legal de 48 de ore: “Dacã ar fi
pierdut clienþii, ar fi fost imediat exe-
cutaþi silit pentru cheltuieli de jude-
catã, aºa cum s-a întâmplat în dosa-
rele G1 ºi G2 versus BCR”.

Dupã ce a câºtigat la Curtea de
Apel douã procese, BCR a obþinut
plata cheltuielilor de judecatã ºi a de-
marat circa 20 de proceduri de
executãri silite, potrivit domnului
Gheorghe Piperea, care ne-a decla-
rat: ”Deºi am fãcut noi (n.r. grupul
care i-a reprezentat pe clienþi) plata
celor 40.000 de lei, contravaloarea
cheltuielilor de judecatã, banca a
dispus continuarea procedurilor, în
þarã continuându-se executãrile pe
onorariile nenumãraþilor executori
angajaþi de BCR. În aceste condiþii,
BCR poate fi acuzatã de instigare la
abuz în serviciu, iar executorii - de
abuz în serviciu”.

EMILIA OLESCU
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Depozitele
din bãncile cipriote,
în declin uºor

Valoarea depozitelor constituite
de sectorul privat în bãncile cipriote
a scãzut uºor în aprilie, iar cele din
alte state sud-europene lovite de cri-
za datoriilor au rãmas relativ stabile,
potrivit datelor anunþate ieri de Ban-
ca Centralã Europeanã (BCE).

Conform cifrelor oficiale, depozi-
tele constituite de sectorul privat în
bãncile din Cipru au scãzut cu 0,7%
luna trecutã, comparativ cu martie,
ajungând la 34,3 miliarde euro. Valo-
area depozitelor este cu aproximativ
32% sub vârful de 50,5 miliarde euro

înregistrat în
mai 2012.

În Italia,
depoz i t e l e
constituite de
sectorul pri-
vat în bãnci
au scãzut cu
0,9% în apri-
lie, dupã un

declin similar în martie. În schimb,
depozitele din bãncile din Grecia au
crescut (+0,5%), la fel ºi cele din
Portugalia (+0,8%), potrivit BCE.

Amintim cã deponenþii bãncilor
cipriote au acþionat în judecatã Ban-
ca Centralã Europeanã (BCE) ºi Co-
misia Europeanã pentru pierderile
care le-au fost impuse ca urmare a
programului de salvare convenit
anul trecut de Cipru cu creditorii in-
ternaþionali. Reclamanþii cer despã-
gubiri dupã ce au fost forþaþi sã înre-
gistreze pierderi de pe urma depozi-
telor pe care le aveau la “Bank of
Cyprus” Pcl ºi “Cyprus Popular
Bank” Pcl (“Laiki Bank”).

V.R.

Depozitele
constituite de
sectorul privat
în bãncile din
Cipru au
scãzut cu 0,7%
luna trecutã.

Euro a pierdut

1,5%
în ultima lunã,
faþã de dolar.

DNA recupereazã timpul
pierdut în campania electoralã

Procurorii Direcþiei Naþionale
Anticorupþie vor sã recupe-
reze timpul pierdut în timpul

campaniei electorale, când, potrivit
declaraþiilor preºedintelui Traian
Bãsescu, DNA nu a mai fãcut
arestãri tocmai pentru a nu influen-
þa rezultatul alegerilor. Ieri, însã,
DNA a dat drumul
la patru dosare în
patru colþuri ale þã-
rii - unul în care este implicat Horea
Uioreanu, preºedintele Consiliului
Judeþean Cluj, al doilea care îl are
în capul listei pe Gheorghe ªtefan,
primarul din Piatra Neamþ, un al
treilea, care îi vizeazã pe funcþiona-
rii Primãriei Capitalei ºi un al pa-
trulea, la Galaþi, în care este impli-

cat un salariat al Petrom.

Percheziþii la locuinþa
ºefului CJ Cluj

Procurorii Serviciului Teritorial
Cluj al DNA au fãcut ieri percheziþii
la locuinþa preºedintelui Consiliului

Judeþean Cluj, Ho-
rea Uioreanu, în do-
sarul privind fapte

de corupþie, ºeful CJ declarând cã
pune la dispoziþia anchetatorilor do-
cumente. Percheziþii au avut loc la
mai multe adrese din judeþul Cluj,
printre care ºi la Consiliul Judeþean.

IOANA POPA
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