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“Barclays” avertizeazã
în privinþa reformei
pieþei forex

Piaþa forex (a schimburilor valuta-
re) necesitã “un reglaj fin”, nu o re-
formã radicalã, iar accentul ar trebui
pus pe ridicarea standardelor traderi-
lor, considerã preºedintele bãncii
britanice “Barclays”, David Walker.

În opinia sa, o reformã severã ar
afecta piaþa de profil, “aruncând co-
pilul în apa de baie”, astfel cã ridica-
rea standardelor traderilor ar fi cea
mai bunã soluþie.

“Piaþa forex are nevoie de un re-
glaj fin, sensibil. Aici trebuie lucrat”,
a subliniat Walker.

“Barclays” a fost prima bancã din
lume amendatã în scandalul de ma-
nipulare a dobânzii de referinþã Li-
bor. Autoritãþile de reglementare de
la nivel mondial deruleazã o anchetã
amplã cu privire la manipularea
dobânzilor ºi a pieþelor valutare.

Creºterea afacerilor din
zona euro, cea mai slabã
din ultimele ºase luni

Sectorul afacerilor din zona euro a
consemnat, în iunie, cea mai slabã
creºtere din ultimele ºase luni, potri-
vit unui sondaj Markit.

Indicele Purchasing Managers
(PMI), calculat pe un eºantion de mii
de companii din regiune, a fost de
52,8 puncte în iunie, faþã de 53,5 în
mai. Activitatea din Franþa, a doua
economie majorã din regiune, a con-
semnat, în iunie, cel mai important
declin din ultimele patru luni.

V.R.

Afacerea cu porci a lui
Gheorghe Caruz, scoasã la licitaþie
pentru 6 milioane de euro
l Gheorghe Caruz: “Cu greu ne menþinem afacerile pe linia de plutire, am
pierdut peste 500 de angajaþi ºi 200 de utilaje în ultimii ani, iar relaþiile cu
partenerii de afaceri s-au rãcit” l Complexul de Porci SA ºi Caruz Brãila
SA, în faliment, iar Banca Comercialã Românã este principalul creditor

Terenurile ºi clãdirile Com-
plexului de Porci Brãila SA,
al cãrui acþionar este cu-

noscutul om de afaceri Gheorghe
Caruz, sunt scoase la licitaþie de li-
chidatorul judiciar ZRP Insolvency
pen t r u p r e þ u l de po r n i r e de
6.071.938,20 de euro, potrivit unui
anunþ al lichidatorului. Mai exact
este vorba despre un teren de
769.982 metri pãtraþi ºi clãdirile edi-
ficate în respectivul perimetru.

În ultimii ani, tot mai multe dintre
firmele ce fac parte din grupul lui
Gheorghe Caruz au ajuns în insol-
venþã sau faliment pe fondul unei
crize în domeniul zootehnic, iar ave-
rea omului de afaceri a scãzut anul
trecut sub 10 milioane de euro de la

50-55 de milioane de euro în anii tre-
cuþi. Contactat de ziarul BURSA,
domnia sa nu ne-a dat foarte multe
detalii despre situaþia de la Comple-
xul de Porci Brãila SA, dar ne-a pre-

cizat cã în ultimii ani grupul a pier-
dut peste 500 de angajaþi, iar colabo-
rarea cu mulþi parteneri de afaceri a
încetat. “Din cauza publicitãþii nega-
tive, în spatele cãreia se aflã reþele de
grupuri de interese, am pierdut foar-
te mulþi parteneri de afaceri”, ne-a
spus domnia sa.

Gheorghe Caruz a mai estimat
cã închiderea unora dintre firmele
la care era acþionar a dus la pierde-
rea a peste 500 de locuri de muncã
ºi peste 200 de utilaje agricole.
“Cu greu ne menþinem afacerile pe
linia de plutire”, ne-a mai spus
domnia sa.

A.O.

(continuare în pagina 13)

SINDICALISTUL CERNEV AFIRMÃ:

“Am fost concediat pentru
cã am vorbit prea multe
despre Oltchim”
l Administratorii neagã acuzaþiile

Liderul sindicatului Victoria
din Oltchim, Corneliu Cer-
nev, a fost concediat, ieri, pe

motiv de abateri disciplinare, dupã
cum ne-a declarat domnia sa.

Comisia de disciplinã a stabilit cã
nu ºi-a îndeplinit sarcinile de servi-
ciu. Însã sindicalistul
susþine cã concedia-
rea sa a avut loc
pentru cã a povestit presei prea multe
despre Oltchim.

Corneliu Cernev ne-a declarat:
„În raportul acestei comisii se aratã
cã am fost surprins dormind la locul
de muncã. În realitate, totul a fost o
înscenare. Am fost concediat pe mo-
tiv de activitate sindicalã pentru cã îi
deranjam pe administratorii speciali
ºi judiciari. Aceºtia se pare cã au fost
deranjaþi de faptul cã am informat tot
timpul atât presa, cât ºi salariaþii cu
ceea ce se întâmplã la Oltchim, pen-

tru cã aºa mi se pãrea corect, într-un
context în care starea de tensiune ºi
aºteptare era destul de mare”.

Domnia sa ne-a precizat cã a depus
în instanþã o acþiune prin care contestã
decizia desfacerii contractului de mun-
cã,dar ºioacþiunepenalãprincareacu-

zã actuala conducere
deobstrucþionareaac-
tivitãþii sindicale.

Avocatul Gheorghe Piperea, unul
din administratorii judiciari ai com-
binatului, a respins acuzaþiile lui
Corneliu Cernev, declarându-ne:
„Administratorii judiciari nu au ni-
cio legãturã cu concedierea domnu-
lui Cernev. A fost o comisie discipli-
narã, care a decis, pe bazã de probe,
desfacerea contractului de muncã
pentru abateri grave.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 14)

Surse: Rupert Murdoch,
interesat sã preia “Time Warner”
l Conglomeratul media - estimat la 62 de miliarde de dolari

Magnatul american Rupert
Murdoch, care deþine
unul din cele mai mari

conglomerate din lume - format din
companiile “21st Century Fox” ºi
“News” Corp. -, ºi-a exprimat inte-
resul pentru achiziþia “Time War-
ner” Inc., alt conglomerat media la
nivel internaþional, urmãrind sã cre-
eze un colos în materie, potrivit
unor surse citate de agenþia Reuters.

Sursele spun cã Rupert Murdoch, în
vârstã de 83 de ani, va participa la Sun

Valley Conference, care se va de-
sfãºura în statul american Idaho, în pe-
rioada 8 - 13 iulie, acesta fiind unul
dintre cele mai exclusiviste evenimen-
te ale industriei de telecomunicaþii ºi
de media din lume. La eveniment sunt
aºteptaþi unii dintre cei mai importanþi
ºefi de companii de profil din lume,
între care Jeff Bewkes, CEO al “Time
Warner”, Leslie Moonves, CEO al
CBS, Brad Grey, directorul “Paramo-
unt Pictures”, Mark Zuckerberg,
co-fondatorul “Facebook”, ºi Tim

Cook, directorul executiv al “Apple”.
Conform Reuters, Rupert Mur-

doch va participa la ediþia din acest
an a evenimentului “înarmat cu bani
ºi apetit pentru o tranzacþie majorã”.

Interesul lui Murdoch pentru “Time
Warner”, în ciuda valorii sale estimate
la 62 de miliarde de dolari, a fost su-
biect de speculaþii în industria media,
în ultima vreme, potrivit Reuters.

V.RIBANA

(continuare în pagina 14)

AVOCATUL GHEORGHE PIPEREA:

“Contractele bancare -
un fel de joc de poker
în care bãncile au aºii“
l Piperea: “BCR începe sã piardã în instanþã, în
dosarele cu clienþii” l “Dacã vom câºtiga pe
toate cele 600 de speþe, banca va avea de returnat
pânã la 10 milioane de euro” l BCR: “Este
ilogicã impunerea unor dobânzi la credite mai
mici decât dobânzile pe care banca le plãteºte la
depozite, plus restul costurilor de finanþare”

Contractele dintre bãnci ºi
clienþii lor reprezintã un fel
de jocuri de poker, în care

bãncile au, în general, cei patru aºi,
iar clienþii sunt la mâna lor, este de
pãrere avocatul Gheorghe Piperea.

Domnia sa
ne-a spus cã
BCR, care este în
proces cu 600 de
clienþi prezenþi în
douã dosare co-
lective reprezen-
tate de Gheorghe
Piperea, “începe
sã piardã în in-
stanþã”, judecãto-
riile din Bucu-
reºti dând drepta-
te, în ultima perioadã, clienþilor con-
tra BCR.

Afirmaþiile avocatului vin în con-
textul în care, în urmã cu câteva zile,
Judecãtoria sectorului 3 al Capitalei
a publicat decizia luatã în cazul Cã-
lin Petruþ contra BCR, care constatã
caracterul abuziv al comisioanelor
(de administrare, de monitorizare a
riscului, de acordare) ºi al dobânzii
de referinþã variabilã (DRV).

“La fel ca în cauza Munteanu vs.
BCR, în varianta Curþii de Apel Bu-
cureºti, s-a dispus înlocuirea DRVcu
Euribor, la care urmeazã sã se adau-
ge marja din contract. Astfel,
dobânda va fi formatã din Euribor +

1,2%, respectiv,
Euribor + 1,5%
(sunt douã con-
tracte în speþã)”,
ne-a explicat
domnul Piperea,
subliniind cã ur-
mãtorii paºi în
dosar vor fi “ape-
lul bãncii, dar ºi
executarea silitã
contra BCR”.

Gheorghe Pi-
perea ne-a precizat cã dobânda BCR
este una care variazã “în funcþie de
cum interpreteazã banca piaþa finan-
ciarã”.

DRV, care, la un moment dat, a
fost 8%, ajunsese la 11,5%, în dosa-
rul menþionat mai sus, potrivit avo-
catului.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

LUPTA PE TELECOMANDÃ

Motanul Felix toarce:
“sfârrr, sfârrr…”

D
in experienþele trecute
ale organelor judiciare,
prin care acuzaþii au scã-
pat de pedeapsã, DNA

ºi-ar fi luat o mãsurã suplimentarã de
asigurare, acuzându-l pe Dan Voicu-
lescu într-un alt dosar de corupþie, în
urma unui denunþ fãcut ieri, potrivit
unor surse din DNA. Pânã la închi-
dere ediþiei, Dan Voiculescu nu
ieºise din sediul DNA.

În acest fel, chiar dacã Dan Voicu-
lescu scapã de pedeapsã peste 3 zile,
când ar urma sã primeascã sentinþa
în dosarul ICA, dupã uºa de ieºire îl
aºteaptã, rânjindu-ºi colþii, un alt do-
sar. Unul, se pare, chiar mai grav.

Completaþi situaþia cu plângerea for-
mulatã de Laura Codruþa Kovesi împo-
triva luiMihaiGâdea,datoriileGrivcoºi
veþi avea un tablou sumar, dar ceva mai

general,asuprasituaþieimotanuluiFelix.
Existã o probabilitate crescutã ca

Dan Voiculescu sã se întâlneascã cu
fratele preºedintelui Traian Bãsescu,
la un ceai de puºcãrie.

Oare cine va stãpâni telecomanda
televizorului?

Preºedintele ICCJ:
“Denigrarea ºefului DNA ºi
al instanþei supreme în
emisiuni TV, inacceptabilã”

Este inacceptabil “ca într-un stat de
drept, în cadrul mai multor emisiuni
TV, sã fie denigrat procurorul-ºef al
DNA ºi preºedintele instanþei supre-
me”, a declarat ieri Livia Stanciu,
preºedintele Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie (ICCJ). (A.S.)

(continuare în pagina 6)

INSOLVENTA

PREMIERUL LANSEAZÃ GDR-URILE ELECTRICA

Ponta susþine piaþa de capital… din Londra
Meteorologii dau ºanse

zero de ploaie, la Londra,
astãzi, în timp ce, în Bu-

cureºti, existã posibilitatea sã picure
puþin, dupã ce, ieri, a turnat cu
broaºte.

Acest argument a contat, probabil,
în decizia premierului Victor Ponta
sã participe, astãzi, la listarea “Elec-
trica” în Capitala britanicã, ºi nu la

Bursa de Valori Bucureºti, deºi nu-
mai 19% din cea mai mare ofertã de-
rulatã prin piaþa de capital a fost alo-
catã prin certificate globale de depo-
zit (GDR) denominate în dolari ºi
tranzacþionabile pe Bursa de la Lon-
dra.

Dar, la oferta Romgaz, unde pro-
centul alocat GDR-urilor a fost ceva
mai mare (36%), Victor Ponta a pre-

ferat Londra, deºi era luna noiem-
brie.

Poate cã, pur ºi simplu, primul mi-
nistru vrea sã se vadã la Londra.

Oricum, este tare mândru de “rea-
lizarea” lui.

“Voi merge mâine (n.r. astãzi),
pentru a doua oarã în ºase luni, sã
deschid operaþiunile - am fost invi-
tat, evident, - la Bursa din Londra,

pentru cã, aºa cum în urmã cu ºase
luni, Romgaz a fost cea mai mare
listare din istoria Românei, acum
Electrica a devenit cea mai mare
listare”, a afirmat Ponta, citat de
Mediafax.

Vorba urãrii: “La mai mare!”

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

BCE menþine dobânda
la minim istoric ºi pregãteºte
lichiditãþi pentru bãnci
l Din 2015, reuniunea de politicã monetarã a
BCE nu va mai fi lunarã

Banca Centralã Europeanã (BCE)
a hotãrât, ieri, sã menþinã dobânda de
politicã monetarã la nivelul minim
record de 0,15%, unde se aflã din iu-
nie, decizia fiind conformã aºteptãri-
lor analiºtilor.

Preºedintele BCE, Mario Draghi,
a declarat, aºa cum a fãcut-o ºi în alte
rânduri, cã va menþine dobânzile la
nivel scãzut ºi va încerca sã susþinã
redresarea economiei cu o nouã run-

dã de mãsuri de urgenþã.
“Dobânzile BCE vor rãmâne la

nivelurile actuale o perioadã extinsã
de timp”, a precizat Draghi.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)

Euro a scãzut cu 0,4% ieri, la ora

10:58, pe piaþa din New York,

având un curs de 1,3611 dolari.


