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Proteste
la Napoli:
“Eliberaþi-ne
de BCE!”
lBanca Centralã
Europeanã va lansa
achiziþiile de obligaþiuni
luna aceasta l Instituþia
menþine dobânda cheie
la 0,05%

Reuniunea de politicã mone-
tarã a Bãncii Centrale Euro-
pene (BCE), care a avut loc

ieri, în oraºul italian Napoli, s-a de-
rulat pe fondul unor proteste masi-
ve. Mii de manifestanþi au ieºit în
stradã, strigând: “Avem nesiguranþa
locurilor de muncã, sãrãcie, ºomaj,
speculaþii. Eliberaþi-ne de BCE!”

Marºul de ieri a fost organizat sub
sloganul “NU pentru BCE, NU pentru
austeritate–caseºivenituripentrutoþi”.

Poliþia a intervenit cu tunuri de
apã, în timp ce unii protestatari arun-
cau cu pietre. Potrivit organizatori-
lor, la manifestaþie au participat
4.000 de persoane.

Alfonso De Vita, unul dintre lide-
rii protestatarilor, a declarat: “Nu ar
trebui sã vã temeþi de noi, ci de
preºedintele BCE, Mario Draghi, ºi
de alte persoane din Palatul Capodi-
monte”. Menþionãm cã în acest palat
s-a desfãºurat reuniunea BCE.

Italianul Mario Draghi a afirmat cã
înþelge “motivele care au stat în spatele
protestelor”, însã a adãugat: “ceea ce
trebuie corectat este percepþia potrivit
cãreia BCE este, cumva, vinovatã sau
ar sta la originea acestei situaþii”.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 5)

CAZUL CONVERSIEI CREDITELOR DIN FRANCI ELVEÞIENI, ACORDATE DE
RAIFFEISEN BANK

Acuzat de manipulare,
mi se fâlfâie mâinile

A
cuzaþii de manipulare la
adresa ziarului BURSA
(în subiectul declaraþii-
lor avocatului Gheorghe

Piperea cã Raiffei-
sen Bank a acceptat
conversia în lei a cre-
ditelor în franci elve-
þieni, la cursul din
data acordãrii credi-
tului) au fost formu-
late pe un site Inter-
net intitulat “Bancherul.ro”, în cu-
prinsul unui text afiºat alaltãieri ºi
semnat “Bancherul.ro”, cum, la o
examinare fugarã, par sã fie semnate
toate textele afiºate acolo.

Textul, care fãrã sã am vreo dova-
dã, pare sã fie ecoul ne-
mulþumirii bãncii, por-
neºte de la premisa falsã
cã avocatul Gheorghe
Piperea are o relaþie spe-
cialã cu ziarul BURSA,
ca sã conchidã cã am fi complici la
dezinformãrile puse la cale de avo-
cat, astfel cã BURSA manipuleazã
opinia publicã.

Premisa falsã cã am avea o “relaþie
specialã” nu este argumentatã.

Este pur ºi simplu asertatã.
Bãnuiesc cã, acum, când atrag

atenþia cã aserþiunea nu se sprijinã pe
nimic, autorul ascuns dupã numele
“Bancherul.ro” se va strãdui sã-ºi
facã minima documentare.

Îl scutesc de efort, explicându-i cã
nu-i nimic “special” între BURSA ºi
Piperea, ci relaþia este una normalã,
structuratã natural, astfel:

1. Avocatul Piperea este unul dintre
avocaþii la care apeleazã ziariºtii de la
BURSA, pentru opinii în subiecte de
naturã juridicã, aºa cum ei apeleazã la
un numãr de alþi avocaþi, care ºi-au fã-
cut renume - nimic special;

2. Casa de avocaturã Piperea este
cea care, pe baze comerciale norma-
le, îl reprezintã juridic pe preºedinte-
le Grupului de presã BURSAFlorian
Goldstein (MAKE) - dar ca persoanã
particularã - în procesul intentat lui
Cristian Sima, societãþilor de broke-
raj “WBS”, fostului CNVM (actual-

mente ASF), Bursei de
Valori Bucureºti ºi Si-
bex, în ceea ce s-a numit
“scandalul Sima”; alte
procese, în care sunt im-
plicate entitãþi ale Gru-

pului de presã BURSA, sunt repre-
zentate juridic de alte case de avoca-
turã - nimic special.

3. Casa de avocaturã Piperea este
partener la unele dintre conferinþele
organizate de BURSA, aºa cum sunt
ºi alte case de avocaturã ºi societãþi
comerciale din alte domenii de acti-
vitate - nimic special.

Asta este tot - nu spun cã este puþin,
dimpotrivã, preþuim relaþiile cu casa
de avocaturã, cum le preþuim cu toþi

clienþii noºtri ºi cu toþi furnizorii
noºtri - dar spun cã nu-i nimic special.

Desigur, dacã numim “specialã”
cordialitatea relaþiilor dintre Piperea
ºi ziariºtii BURSA, atunci redefinim
“normalul” drept “special”, dar asta
mai înseamnã ºi cã avem aproape
numai relaþii “speciale”.

Prin urmare, textul porneºte de la
o premisã falsã ºi bineînþeles, con-
cluzia sa cã BURSA ar fi complicele

avocatului Piperea la manipularea
opiniei publice devine falsã.

Rãmâne cealaltã posibilitate, ca
BURSA sã fie ea însãºi victima ino-
centã a manipulãrii practicate de Pi-
perea ºi sã se facã, astfel, vehicul al
acesteia cãtre opinia publicã,
omiþând, nedeontologic, opinia
Raiffeisen Bank.

(continuare în pagina 15)

Petrotel Lukoil, cercetatã pentru
evaziune fiscalã ºi spãlare de bani
l Prejudiciu estimat la 230 milioane euro

Procurorii Parchetului de pe
lângã Curtea de Apel Ploieºti
au anunþat, ieri, cã efectueazã

cercetãri la mai multe firme contro-
late de grupul rus Lukoil,
care sunt suspecte de evaziu-
ne fiscalã ºi spãlare de bani.
„În aceastã fazã a procesului
penal, prejudiciul estimat
e s t e î n c u a n t u m d e
1.039.019.829 lei (230 mi-
lioane euro), rezultat din co-
miterea infracþiunii de eva-
ziune fiscalã în cuantum de
505.421.252 lei (112 milioa-
ne euro) ºi 533.598.577 lei
(118 milioane euro) din sãvârºirea
infracþiunii de spãlare de bani”, ara-
tã comunicatul Parchetului.

Procurorii au precizat cã au
desfãºurat 23 de percheziþii, alãturi
de ofiþeri de poliþie din cadrul
Inspectoratului General al Poliþiei
Române, inspectori din cadrul Di-

recþiei Generale Vamale, inspectori
din cadrul Direcþiei Naþionale Anti-
fraudã ºi lucrãtori din cadrul Inspec-
toratului Judeþean de Jandarmi Pra-

hova la sediile societãþilor Petrotel
Lukoil S.A. Ploieºti, Lukoil Energy
& Gas România SRL, Lukoil Lubri-
cants East Europe SRL, Agenþia Lu-
kom-A-România SRL, TP Log Ser-
vices SRL, toate situate în Ploieºti,
pe strada Mihai Bravu nr. 235.

Conducerea Petrotel Lukoil nu a

fãcut nicio declaraþie ieri, pânã la
închiderea ediþiei.

Procurorii care au fãcut perchezi-
þii la rafinãria Lukoil din Ploieºti ºi la

alte firme au pãrãsit, sediul
companiei, ducând mai mulþi
saci cu documente la Parche-
tul Curþii de Apel Ploieºti.
Patru dube ale Poliþiei au ple-
cat, ieri dupã amiazã, încãr-
cate cu documente de la se-
diul rafinãriei Lukoil, la fina-
lul unor percheziþii care au
durat peste ºase ore, timp în
care procurorii au verificat
documente în douã clãdiri de

birouri din incinta rafinãriei.
Surse apropiate anchetei, citate de

Mediafax, au declarat cã în urma
descinderilor nu a fost ridicatã nicio
persoanã.

A.T.

(continuare în pagina 5)

AMENZI DE 3,2 MILIOANE DE EURO

Consiliul Concurenþei
arde la buzunare
agenþiile de publicitate
l Radu Florescu, UAPR: “Vom folosi toate
mijloacele legale pentru a atrage atenþia asupra
erorilor de analizã profesionalã, judecatã ºi
procedurã comise de cãtre Consiliul Concurenþei”
l Bogdan Enoiu: “Ne vom bate forever”

Consiliul Concurenþei a aplicat
amenzi în sumã de 14,56 milioane de
lei (aproximativ 3,2 milioane euro)
la 11 companii din industria media,
dupã ce a constatat cã au
participat la o înþelegere
anticoncurenþialã având
ca obiect eliminarea de pe piaþa co-
mercializãrii serviciilor de comuni-
care prin media, a agenþiilor media
concurente.

Ancheta a fost începutã în urmã cu
aproape doi ani, dupã o sesizare a The
Group, condus de Mihaela Nicola ºi

Zoltan Szigeti, potrivit surselor de
presã, dupã ce în octombrie 2012, 10
agenþii de media se reuneau într-un
club, care îºi propunea „sã devinã

principalul for de reprezen-
tare dedicat industriei de
media, sã promoveze co-

rect ºi constant industria de media ºi
sã contribuie la creºterea profesiona-
lismului ºi conduitei etice de operare
pe piaþa localã”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)
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Ionuþ Dumitru: “Finanþele cautã, probabil,
soluþii «creative» pentru recalcularea accizei”
lMinistrul Finanþelor Ioana Petrescu: “Avem un grup de lucru care
analizeazã mai multe versiuni” l Dan Schwartz: “Nivelul accizei este
calculat într-un mod halucinant, iar dacã nu va scãdea multe companii vor
intra în faliment”

M inisterul Finanþelor Pu-
blice (MFP) probabil cã
încearcã sã identifice

unele soluþii “creative” pentru recal-
cularea accizei, astfel încât aceasta sã
nu scadã sau poate chiar sã se majo-
reze, ne-a spus Ionuþ Dumitru,
preºedintele Consiliului Fiscal.

Afirmaþia domniei sale vine în
urma declaraþiilor pe care ministrul
finanþelor Ioana Petrescu le-a fãcut,
miercuri, în stilul personal: “Faptul
cã acciza are ca mod de calcul cursul
de la 1 octombrie nu înseamnã cã ea
intrã în vigoare de la 1 octombrie.

Avem un grup de lucru care anali-

zeazã mai multe versiuni ºi, în mo-
mentul în care ei (n.r. grupul de lucru)
vor definitiva modul de calculare al ac-
cizei, dacãva rãmâne învigoaresaunu,
vomanunþa,darea intrã învigoarede la
1 ianuarie. (EMILIA OLESCU)

(continuare în pagina 2)

MAKE

Etimologia cuvântului

“manipulare”: manus

(“mânã”, în latinã) +

plere (“a umple”, în

latinã).

Misiune ingratã: sã dai o replicã concretã unei acuzaþii virtuale.

Gheorghe Ialomiþianu: “Ioana
Petrescu, de câte ori deschide
gura, mai spune o prostie”
l Dragoº Cabat: ”Probabil Ioana Petrescu nu a
ºtiut ce sã zicã“

Situaþia veniturilor la bugetul
de stat nu este deloc bunã,
considerã mai mulþi analiºti,

contrazicând-o, astfel, pe Ioana Pe-
trescu, ministrul Finanþelor Publice,
care susþine cã stã “extrem de bine”
la capitolul venituri bugetare.

Întrebatã, miercuri, în ce stadiu se
aflã problema sumei de 200 milioane
dolari pe care statul ar trebui sã o pri-

meascã prin rãscumpãrarea de cãtre
compania de stat KazMunaiGaz din
Kazahstan a unui pachet de 26,69%
din acþiunile Rompetrol Rafinare,
Ioana Petrescu, a dat un rãspuns ca
nuca-n perete: “Stãm extrem de bine
la capitolul venituri bugetare”.

GABRIELA MÃRÃCINEANU

(continuare în pagina 6)

NICOLAE CINTEZÃ:

“BNR nu a fost
consultatã cu privire
la proiectul privind
falimentul personal”
l Nicolae Cintezã, BNR: “Statul român s-a
angajat în faþa FMI sã nu promoveze iniþiative ce
pot submina disciplina de credit, Legea
insolvenþei personale fiind special menþionatã
printre astfel de proiecte” l Surse apropiate
FMI: ”Memorandumul cu Fondul Monetar
Internaþional lasã deschisã posibilitatea unei legi
privind insolvenþa personalã” l Ponta:
“Executivul mai face ºi lucruri pe care nu le-a
convenit cu FMI”

Banca Naþionalã a României
(BNR) nu a fost consultatã
cu privire la textul vreunui

proiect legislativ care ar reglementa
insolvenþa persoanelor fizice, ne-a
declarat, ieri, Nicolae Cintezã, di-
rectorul Direcþiei de Supraveghere
din BNR.

Cu toate acestea, Guvernul a avi-
zat, miercuri, iniþiativa legislativã
propusã de deputatul PSD Ana Bir-
chall, care face referire la falimentul
personal.

Domnul Cintezã ne-a precizat:
“Bãncii Naþionale a României nu i-a
fost solicitat un punct de vedere asu-
pra conþinutului proiectului legisla-
tiv privind insolvenþa persoanelor fi-
zice. De asemenea, prin Scrisoarea
de intenþie ºi Memorandumul con-
venit cu delegaþia Fondului Monetar

Internaþional (FMI), statul român s-a
angajat sã nu promoveze iniþiative
legislative care pot submina discipli-
na de credit, Legea insolvenþei per-
sonale fiind special menþionatã
printre iniþiativele cu impact asupra
disciplinei de credit”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)
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