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Curtea Europeanã
de Justiþie a început
analiza programului
de achiziþii al BCE

Curtea Europeanã de Justiþie, in-
stanþa supremã din UE, a început,
ieri, analiza legalitãþii programului
de achiziþii de obligaþiuni lansat în
urmã cu doi ani de Banca Centralã
Europeanã (BCE).

Acþiunea împotriva programului
BCE, denumit Outright Monetary
Transactions, a fost iniþiatã de un
grup de aproximativ 35.000 de cetã-
þeni germani care susþin cã atunci
când a început acest program de
achiziþii de obligaþiuni, în 2012,
BCE ºi-a depãºit mandatul.

“Banca Centralã Europeanã acþio-
neazã precum Comitetul Central.
Comitetul Central s-a mutat de la
Moscova la Frankfurt”, a declarat
Dietrich Murswiek, avocatul care îl
reprezintã pe politicianul german
conservator Peter Gauweiler, unul
dintre reclamanþi.

Instanþa va examina dacã progra-
mul încalcã tratatele europene care
împiedicã finanþarea guvernelor, o
politicã ilegalã, potrivit documente-
lor reclamanþilor. În schimb, avoca-
tul BCE susþine cã banca a fost nevo-
itã sã acþioneze într-o situaþie de ur-
genþã ºi a fãcut acest lucru fãrã sã
încalce legislaþia.

Decizia finalã a Curþii nu este
aºteptatã mai devreme de vara anului
viitor. (V.R.)

Mai descoperiþi, bãieþi...
mai descoperiþi!
Dupã logica bunului simþ,

aceastã campanie electoralã
ar trebui anulatã ºi luat totul

de la început. Nu, nu este deloc ne-
voie ca termenul alegerilor prezi-
denþiale sã fie amînat. Ar trebui doar
refãcutã lista candidaþilor, iar
cel mult o sãptãmînã de pre-
zentare, a lor, ar ajunge.
Însuºi termenul “campanie
electoralã” este inadecvat.
Cetãþeanul de la Cotroceni nu
are nevoie nici de “program”,
nici de “viziuni”, nici de alte
farafastîcuri de care se împiedicã
politicienii noºtri cînd sunt loviþi de
leuca alegerilor. El are nevoie doar
de credibilitate civicã ºi personalã.
Sutã la sutã, ar fi ideal, dar cine a vã-
zut idealuri, pe douã picioare, în lu-
mea muritorilor! Ar mai fi nevoie ºi
de ceva competenþe în materie de

funcþii ºi activitãþi care angajeazã
statul numit România, de o înþelege-
re corectã a cîmpului relaþiilor inter-
naþionale ºi a problemelor de securi-
tate, nu în detaliu ºi nici sofisticatã,
dar corectã ºi cu picioarele pe

pãmînt. Ar prinde bine, desi-
gur, un strop de înþelepciune,
un car de rãbdare ºi bunãvoin-
þã, un pic de imaginaþie socio-
logicã, o voinþã de negociere
politicã nealteratã de prea
multe prejudecãþi ºi, fãrã îndo-
ialã, un simþ genuin pentru

problemele cetãþenilor acestei þãri,
pentru ceea ce este, la urma urmei,
dincolo de orice diferenþe, Interesul
Naþional.

Adevãrul crunt ºi trist al locului în
care a ajuns politica din România
este cã, dupã aceste criterii, niciunul
dintre cei care au primit mandatul sã

intre în arena acestor alegeri prezi-
denþiale nu se calificã pentru funcþia
de Preºedinte.

(continuare în pagina 3)

OK, Ponta, ofiþer acoperit; dar dacã e adevãrat ºi restul?!
Dezvãluirea cã Victor Ponta

a fost ofiþer acoperit SIE,
este un succes al ziaristului

Ovidiu Ohanesian, speciali-
zat în cercetarea serviciilor de
informaþii: cînd, cu douã seri
înainte, preºedintele Traian
Bãsescu a declarat cã premie-
rul a fost ofiþer acoperit, el a
menþionat cã a pornit cerceta-
rea subiectului de la interpe-
lãrile formulate de PSD-istul Valer
Marian, fost vicepreºedinte al Co-
misiei senatoriale pentru cercetarea
abuzurilor; dar Valer Marian, a pre-
cizat, într-un interviu de luna trecu-

tã, cã informaþia despre faptul cã
Ponta a fost racolat de SIE, i-a fost
furnizatã de Ohanesian.

Deci, de fapt, dezvãluirea
a fost fãcutã de ziaristul Ovi-
diu Ohanesian, dupã care ea a
fãcut carierã politicã, fiind
încununatã ca declaraþie a
Preºedintelui României.

Cînd l-a pomenit pe Valer
Marian drept sursã iniþialã, în

declaraþia televizatã de alaltãieri,
Traian Bãsescu l-a caracterizat drept
“personalitate exoticã”.

Aceasta nu a fost decît formula de
atenuare a opiniei lui Traian Bãsescu

despre Valer Marian, pentru cã, de
fapt, altãdatã, el l-a fãcut “nebun”.

ªi tot “nebun” l-a fãcut ºi Grupul
parlamentar PSD din Senat, care l-a
scos din rîndurile sale, la 22 mai
2013 (printr-o “Adresã” semnatã de
liderul Grupului Ilie Sîrbu - socrul
lui Victor Ponta -, suspectat de Valer
Marian cã ar fi fost ofiþer acoperit al
serviciilor de spionaj ale lui
Ceauºescu).

La alungarea lui Valer Marian din
PSD a participat ºi o campanie me-
diaticã, susþinutã de postul de televi-
ziune România TV, al deputatului
PSD Sebastian Ghiþã – membru în

Comisia de control a SRI (despre
care se spune cã ar fi prieten apropiat
al lui Victor Ponta ºi de fapt, el însuºi
ofiþer acoperit, aflîndu-se în conflict
de interese, atît ca membru al Comi-
siei, cît ºi ca patron de presã, fãrã ca
acestea sã fie singurele situaþii de
conflict de interese din viaþa lui, dacã
luãm în calcul ºi contractele cu servi-
ciile, pe care firmele sale de soft le
cîºtigã, pe bandã rulantã).

“Exotismul” lui Valer Marian,
constînd în acuzaþii foarte grave la
adresa personalitãþilor care ocupã
înalte funcþii în stat, poate fi recuno-
scut ºi la Ovidiu Ohanesian (ziaristul

a lucrat, un timp, în Redacþia noastrã),
care are darul sã-þi ridice pãrul mãciu-
cã, prin detaliile incredibile despre
corupþia la care participã serviciile.

Dar, Preºedintele României con-
firmã cã una dintre parascoveniile
“nebunului” este adevãratã.

Atunci, care rãmîne sã fie statutul
celorlalte parascovenii?

Mai sînt ele închipuiri ale unor
minþi aburite, “exotice”?

Nu cumva am fost manevraþi per-
vers, sã nu dãm crezare afirmaþiilor
venite din aceste surse “exotice”?

(continuare în pagina 3)

Deputatul Viorel ªtefan: “Piaþa noastrã
de capital nu a ajuns, încã, o alternativã
realã la sistemul bancar”
l “Economiile populaþiei, atrase pe Bursã atunci când vom avea, lunar,
câte o listare”

Reporter: Aþi contribuit, în cali-
tate de parlamentar, la aprobarea pri-
melor legi care au reglementat piaþa
noastrã de capital. Cum vedeþi cei 20
de ani de reglementare a pieþei,
împliniþi anul acesta?

Viorel ªtefan: Este o vârstã fru-
moasã, a tinereþii ºi a maturitãþii în
egalã mãsurã. Îmi amintesc „zbateri-
le” de la început, cât de greu înþele-
geam primele noþiuni de piaþã de ca-
pital, cât de greu a fost principiul
transparenþei, acceptat în economia
noastrã, ºi cât de ciudat mi se pãrea
atunci când cei iniþiaþi ne explicau
cât de importantã este transparenþa
din activitatea economicã privatã.

Noi, la vremea aceea, acceptam
importanþa transparenþei instituþii-
lor ºi companiilor publice, dar ne
era foarte greu sã înþelegem de ce ºi o
entitate privatã trebuie sã fie transpa-
rentã, ºi cã, odatã listatã, rãmâne o
societate privatã din punct de vedere
al regimului juridic, dar prezintã un
interes public general.

Acestea erau primele noastre pre-
ocupãri la debutul reglementãrii pie-
þei de capital. Dupã aceea, am înþeles
cã piaþa noastrã de capital va ajunge
la maturitate atunci când ea va re-
prezenta o alternativã de finanþare la
sistemul bancar, când va fi un instru-
ment funcþional care sã poatã sã mo-

bilizeze resursele persoanelor fizice
ºi sã le direcþioneze cãtre proiecte
economice.

Apoi, a urmat o perioadã când pe
piaþa de capital ºi-au gãsit soluþii de
finanþare ºi administraþiile publice,
prin emisiuni de obligaþiuni. Piaþa a
cunoscut o perioadã de creºtere dupã
care, în anii 1996, a fost scandalul cu
fondurile mutuale. Piaþa a reuºit sã se
reaºeze ºi a urmat o perioadã de
creºtere, dupã care a fost afectatã de
crizã. Acum, trãim din nou speranþa
relansãrii pieþei de capital.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 14)

“Credit Suisse”: Avuþia
privatã mondialã va creºte
cu 40% pânã în 2019
l Aceasta va însuma 369.000 de miliarde de
dolari peste cinci ani

Avuþia privatã mondialã va
spori cu 40% pânã în 2019,
la 369.000 de miliarde de

dolari, iar mai bine de un sfert din
creºtere va veni de pe pieþele emer-
gente, conform
unui raport publi-
cat ieri de banca el-
veþianã “Credit Suisse Group” AG.

Documentul noteazã cã avuþia
mondialã se va majora cu 7% pe an –
ritm superior avansului economiilor
naþionale -, ceea ce va conduce la
creºterea numãrului milionarilor în
dolari în urmãtorii cinci ani pânã la
53 de milioane, de la 35 de milioane
în prezent.

“Aºteptãm sã asistãm la o îmbu-

nãtãþire semnificativã a poziþiei eco-
nomiilor emergente, în urmãtorii
cinci ani”, scrie raportul “Credit Su-
isse”, care menþioneazã: “Asia, în
special China, va fi responsabilã

pentru cea mai
mare parte din
noua avuþie creatã

pe pieþele emergente”.
Conform raportului, ponderea

pieþelor emergente în avuþia globalã
ar urma sã ajungã la peste 20% peste
cinci ani, în condiþiile în care, în Chi-
na, numãrul milionarilor se va dubla,
iar în þãri precum India, Indonezia ºi
Mexic va creºte cu peste 50%. (A.V.)

(continuare în pagina 3)

INTERNATIONAL

“Nu mai pot sã improvizez”
(Interviu cu domnul Miºu Negriþoiu, preºedintele ASF)

l “Nu cred cã existã pericolul ca sistemul bancar sã pice sau ca depozitele
sã se ducã” l „Încercãm sã reclãdim comunitatea pieþei de capital ºi sã îi
dãm o altã imagine decât cea de «furtiºag»”

Reporter: Au existat discuþii
despre desprinderea supravegherii
pieþei de capital din Autoritatea de
Supraveghere Financiarã (ASF) ºi
mutarea acesteia la Banca Naþionalã
Românã (BNR). Cum vedeþi o astfel
de idee?

Miºu Negriþoiu: Nu este cazul. A
fost un zvon creat de oameni intere-
saþi ca acest lucru sã se întâmple.
Sunt multe zvonuri.

Reporter: Au trecut 20 de ani de
supraveghere ºi reglementare a pie-
þei de capital. Cum priviþi activitatea
Comisiei Naþionale a Valorilor Mo-
biliare (CNVM)? Care sunt perspec-
tivele ASF?

Miºu Negriþoiu: Formularea „20

de ani de reglementare a pieþei de ca-
pital” este mult mai bunã decât 20 de
ani de CNVM, pentru cã de fapt ani-
versãm un proces, o activitate, nu o
instituþie.

Noi, ca instituþie [n.r. – ASF],
vrem sã schimbãm multe din ce a
fãcut CNVM: sã curãþãm le-
gislaþia secundarã ºi sã rescriem
legislaþia primarã pentru cã piaþa
s-a schimbat, lucrurile au evoluat
ºi, de asemenea, acum suntem un
stat membru al Uniunii Europene
(UE).

Reporter: Se poate vorbi despre o
moºtenire „grea” a pieþei noastre de
capital?

Miºu Negriþoiu: Încercãm sã re-

clãdim comunitatea pieþei de capital
ºi sã îi dãm o altã imagine decât cea
de „furtiºag”.

“Piaþa Rasdaq este
rezultatul unui ºir de
accidente”

Reporter: Mihai Radu a decla-
rat, în 1997, cã piaþa Rasdaq este
„semilegalã”. Nu a spus cã este
chiar ilegalã. Ce opinie aveþi, în
subiect?

MAKE
(A consemnat

CÃTÃLINA N. MÃNOIU)

(continuare în paginile 12 - 13)

Ziarul “BURSA” ºi Centrul de Pregãtire Financiarã au programat,
pentru asearã, organizarea unei recepþii jubiliare “20 de ani de re-
glementare a pieþei de capital”, la Palatul Parlamentului, sub pa-
tronajul Comisiei pentru Buget, Finanþe ºi Bãnci a Camerei Depu-
taþilor.
Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare (CNVM), actualmente ab-
sorbitã în Autoritatea de Supraveghere Financiarã (ASF), a fost
înfiinþatã în octombrie 1994, având drept scop reglementarea, su-
pravegherea ºi dezvoltarea pieþei de capital.
În 2013, supravegherea pieþei de capital, a asigurãrilor ºi a pensiilor
private s-a reunit sub umbrela Autoritãþii de Supraveghere Finan-
ciarã.
În aceastã împrejurare a jubileului activitãþii de supraveghere, dom-
nul Viorel ªtefan, preºedintele Comisiei de Buget, Finanþe, Bãnci
din Camera Deputaþilor ºi domnul Miºu Negriþoiu, preºedintele ASF
au avut amabilitatea sã ne acorde urmãtoarele interviuri.

CORNEL
CODIÞÃ
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