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De la New York pân’ la Pisa,
toatã banca plânsu-ni-s-a
Dacã citim presa internaþio-

nalã din ultima perioadã,
am putea rãmâne cu

impresia cã asistãm la o pri-
gonire fãrã precedent a insti-
tuþiilor financiare bancare.
Este drept cã sunt amintite ºi
numeroasele programe de sal-
vare a marilor bãnci în perioa-
da scursã de la declanºarea
crizei, dar accentul se pune pe nu-
meroasele restricþii care au fost im-
puse activitãþii acestora sau pe noile
reglementãri dezbãtute atât în Euro-
pa cât ºi în Statele Unite.

În declaraþiile pentru public, bãn-
cile deplâng aceste opreliºti, pornind

de la altruismul care le carac-
terizeazã: toate restricþiile nu
fac decât sã încetineascã, în cel
mai bun caz, sau chiar sã con-
ducã la contracþia creditului,
fãrã de care nu poate exista
dezvoltare economicã ºi o via-
þã mai bunã pentru cetãþeni.

Dincolo de uºile închise, situaþia
este radical diferitã. “Bãncile euro-
pene pun presiune asupra Bruxel-
les-ului ºi a Lordului Hill, comisarul
pentru servicii financiare, pentru re-

nunþarea la planurile de reformare a
structurii marilor creditori”, a scris
recent Financial Times.

Acelaºi cotidian financiar a pre-
zentat, într-un articol din ianuarie
2014, planurile Comisiei Europene
de reducere a complexitãþii carac-
teristice activitãþii marilor bãnci
internaþionale. De atunci nu s-a fã-
cut mare lucru, autoritãþile euro-
pene aºteptând, probabil, finaliza-
rea testelor de stres ale BCE ºi EBA
(European Banking Authority).

Negocierile au fost dificile ºi din
cauza opoziþiei manifestate de Ma-

rea Britanie, pe fondul îngrijorãrilor
privind pierderea de cãtre Londra a
statutului de centru financiar global.

Acum, Marea Britanie nu mai este
singurã, rândurile opoziþiei fiind com-
pletate de Germania ºi Franþa, adicã o
masã criticã mai mult decât suficientã
pentru blocarea cãilor instituþionale de
reformare a sistemului bancar.

Sã fie de vinã ºi falsul sentiment
de siguranþã indus de publicarea re-
zultatelor testelor de stres, precum ºi
trecerea la supravegherea centraliza-
tã a marilor instituþii financiare?

(continuare în pagina 13)

Noi arestãri
în dosarul
despãgubirilor
l DNA: “Dumitrean ºi
Bica au acþionat
concertat ºi s-au
susþinut una pe cealaltã
în comisia ANRP”

Procurorii DNA susþin cã fosta
ºefã a ANRP Crinuþa Dumitrean ºi
fost ºefã DIICOT Alina Bica au ac-
þionat concertat ºi s-au susþinut una
pe cealaltã în Comisia Centralã pen-
tru Stabilirea Despãgubirilor, iar ac-
tivitatea acestora ºi a celorlalþi ºapte
membri ai comisiei a fost “abuzivã,
infracþionalã”.

Procurorii DNAau pus în miºcare,
în 20 noiembrie, acþiunea penalã faþã
Nicoleta Crinuþa Dumitrean,
preºedintele Comisiei Centrale pen-
tru Stabilirea Despãgubirilor la data
faptelor, fiind suspectatã de abuz în
serviciu cu consecinþe deosebit de
grave dacã funcþionarul a obþinut
pentru sine sau pentru altul un folos
necuvenit. Surse judiciare au decla-
rat, citate de Mediafax, cã fostul
preºedinte al ANRP Crinuþa Dumi-
trean nu a putut fi audiatã pânã în pre-
zent, întrucât a fost plecatã din þarã.

Crinuþa Dumitrean a fost adusã
ieri la sediul Direcþiei Naþionale
Anticorupþie. De asemenea, deputa-
tul PDL Florin Cãtãlin Teodorescu a
fost ieri la audieri la DNA.

Se pare cã procurorii au cerut ase-
arã Camerei Deputaþilor aviz pentru
reþinerea ºi arestarea parlamentaru-
lui, acuzat de abuz în serviciu.

C.I.

(continuare în pagina 4)

AVOCATUL CRISTIAN DUÞESCU:

“Legea desfiinþãrii Rasdaq, unul dintre
cele mai criticabile acte normative”
lMircea Ursache, ASF: “Trebuie sã avem în vedere cã a fost un efort
mare sã reparãm ce a stricat istoria” l Alexandru Bîrsan, PeliFilip: “Nu se
ºtie cine este autorul legii, este posibil sã fie chiar doamna Loghin, care
acum câþiva ani cerea arestarea Rasdaq”

Emitenþii au gãsit o serie de la-
cune în legea de desfiinþare a
pieþei Rasdaq, astfel cã o

bunã parte dintre ei se regãsesc în si-
tuaþii care nu sunt prevãzute de actul
legislativ, potrivit opiniilor expri-
mate în cadrul a douã dezbateri cu

aceastã temã, derulate ieri.
Legea 151/2014 prevede cã activi-

tatea pieþei Rasdaq ºi a pieþei valorilor
mobiliare necotate înceteazã de drept
la 12 luni de la intrarea în vigoare a le-
gii, astfel cã emitenþii trebuie sã deci-
dã, în adunãri generale, în urmãtoare-

le luni dacã se vor muta pe piaþa re-
glementatã, pe sistemul alternativ de
tranzacþionare sau dacã se delisteazã.

CRISTIAN ÞARI,
ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Scheletele
din dulapul lui Iohannis

T
raian Bãsescu, preºedin-
tele în exerciþiu al
României, la TVR: “Un
candidat la preºedinþie

trebuie sã fie un om deschis, un om
despre care sã ºtii totul. Când a fost
întrebat prima datã cum aþi fãcut cele
ºase case ºi a rãspuns cã din medita-
þii... Când am vãzut, râdeam singur
în birou! Cum un profesor de fizicã
poate sã-ºi facã ºase case din medita-
þii?!... Mi-a pãrut rãu cu nu m-am fã-
cut profesor de fizicã. (...) Mãi, omu-
le, din 2009 pânã acum, ai fost pre-
mierul Grivco, erai cu Mircea Geoa-
nã în spate, cu alianþa de la Grivco ai
vrut sã-l înlocuieºti pe Boc, ai parti-
cipat la suspendarea din 2012 prin

mandatul pe care l-ai dat repre-
zentantului tãu în Parlamentul
României. Pânã în ianuarie spuneai
cã-i bun Ponta ºi rãu Bãsescu. Acum
ai devenit candidatul dreptei. Cine
eºti, Iohannis? În ce crezi?”

Alegerile s-au încheiat. Schimba-
rea s-a produs. Unii “ºi-au luat þara
înapoi”. Alþii au rãmas fãra ea. Con-
stituþia României este, însã ºi încã,
aceeaºi. ªi ea zice: “Nimeni nu este
mai presus de lege.” - art.16 (2). ªi
totuºi, proaspãtul preºedinte ales al
României, Klaus Werner Iohannis,
are propria sa interpretare a acestui
articol. El contestã vehement o deci-
zie cât se poate de clarã a Agenþiei
Naþionale de Integritate a României

(ANI), prin care se aratã, fãrã echi-
voc, cã a încãlcat Legea. De aseme-
nea, împreunã cu presa aplaudacã ºi
adulatorii lui de serviciu, victime ale
unui sindrom Stockholm mai rafinat,
actualul preºedinte ales ignorã Ho-
tãrârea definitivã a Tribunalului
Braºov, care a constatat reaua cre-
dinþã a soþilor Iohannis în cumpãra-
rea a douã imobile pe baza unui cer-
tificat de moºtenire falsificat. Primul
domn ºi prima doamnã de azi au fost
obligaþi sã returneze adevãraþilor
proprietari clãdirile de patrimoniu
situate în centrul Sibiului, dintre care
una a fost închiriatã în ultimii 15 ani,
cât au durat procesele, Bãncii Raif-
feisen. Oricât de mult ºi-ar dori unii

naivi sã nu fie aºa, aceste fapte se
adaugã unui ºir lung de acte reproba-
bile, abuzive, imorale ºi ilegale, la
care ne vom referi pe scurt în rându-
rile ce urmeazã, în dorinþa sincerã de
a ajuta cetãþenii României cãzuþi
pradã experimentului pavlovian de-
sfãºurat la nivel naþional prin ultime-
le alegeri prezidenþiale. Demersul
nostru este pur informativ, nãscut
din îngrijorarea faþã de modul de-a
dreptul ceauºist în care sunt tratate în
spaþiul public - respectiv ignorate -
problemele celui care va deveni
preºedintele României în urmãtorii
cinci ani, în cazul în care nu este
suspendat pentru a se respecta Legea
românã.

Iohannis, trei bile negre de
la ANI

Iohannis nu este la prima abatere
sesizatã de ANI. El a primit pânã
acum trei bile mari ºi negre de la
aceasta. Ca sã nu fim acuzaþi cã sun-
tem “pontiºti” sau “bãsiºti” ne asu-
mãm riscul de a fi consideraþi “man-
deliºti” ºi o sã citãm direct de pe
site-ul instituþiei-fanion a luptei cu
anticorupþia în administraþia localã
ºi centralã, evidenþiatã ca atare de
Monica Macovei în întrecerile de
profil de pe plan european, alãturi de
DNA ºi DIICOT.

VICTOR RONCEA

(continuare în pagina 11)

Autoritãþile analizeazã
un alt sistem de sprijin
pentru energia verde

Autoritãþile noastre analizea-
zã, în perioada urmãtoare,
instituirea unei alte scheme

de ajutor de stat pentru producþia de
energie verde, potrivit unui draft de
memorandum elaborat de cãtre De-
partamentul pentru Energie, consul-
tat de ziarul BURSA.

În prezent, generarea de energie
regenerabilã (eolianã, solarã, hidro
ºi pe bazã de biomasã)
este susþinutã printr-un
sistem de cote obligatorii
de certificate verzi, pe care le plãtesc
toþi consumatorii din þara noastrã.
Numãrul de certificate verzi este
facturat separat ºi este calculat în
funcþie de consumul lunar.

Astfel, producãtorii de energie cu-
ratã primesc un preþ minim garantat
pentru certificatele care li se emit ºi
în plus încaseazã, pentru electricita-
tea produsã, un preþ stabilit pe piaþa
liberã.

Documentul precizeazã cã in-
dustria eolianã înregistreazã pierderi
importante în urma recentelor modi-
ficãri legislative (amânarea acordãrii
unei pãrþi importante a certificatelor,
recalcularea cotei ºi ajustarea numã-
rului certificatelor în urma constatã-
rii unei supracompensãri, dar ºi scu-
tirea marii industrii de platã a pânã la
85% din certificate).

Astfel, Departamentul
pentru Energie vrea sã su-
punã atenþiei Guvernului

situaþia acestei industrii, care pre-
zintã riscul ca unii operatori sã îºi
închidã porþile în curând, din cauza
pierderilor, dacã sistemul de sprijin
nu este refãcut într-un mod echita-
bil ºi pentru producãtori, dar ºi
pentru consumatori, conform sur-
sei citate.

A.T.

(continuare în pagina 3)

ENERGIE

CINE ESTE NOUL PRESEDINTE?

Iohannis sau
“Dar-ar Domnul!”

Entuziasmul
16 noiembrie

Jurnalistul Ion Cristoiu a declarat:
„Klaus Iohannis a adus în politica
româneascã, în aceastã campanie, un
alt fel de politician decât cel cu care
ne-au obiºnuit nu numai anii postde-
cembriºti, dar ºi anii interbelici: poli-
ticianul care nu vrea sã mã pãcãleascã
pentru a-i da votul.”

17 noiembrie

Agenþia France Press: „Klaus Io-
hannis este o personalitate atipicã pe

scena politicã: de etnie germanã, de
confesiune protestantã, într-un stat
în care aproape 90% din populaþie
este ortodoxã, alergic la polemici ºi
derutat în faþa camerelor de luat ve-
deri. […] Imediat dupã scrutin, acest
om, descris de apropiaþi ca fiind ri-
guros ºi determinat, a demonstrat cã
nu este dispus sã facã vreun pas îna-
poi de la promisiunile fãcute în cam-
pania electoralã".

CÃTÃLINA N. MÃNOIU

(continuare în pagina 11)

Numele “Iohannis” al preºedintelui ales – Klaus Iohannis – este de origine ebraicã,
parvenit în germanã prin intermediul grecescului “Ioannes” (din care am dobândit

românescul “Ioan”), evoluând în latinescul târziu “Joannes”, ur-
mat de latinescul medieval “Johannes”.
În forma originalã, în ebraicã, numele este scris ca “y’hohanan”
(ulterior, “Yohanan”) ºi este derivat din tetragrama YHWH - sem-
nul sub care se prezintã divinitatea iudee, interzis a fi rostit (este
înlocuit cu “Adonai”: “Domnul meu”), preluat drept “Yahwe”( “Eu
sunt cel ce sunt”), în combinaþie cu “hanan” – un înþeles echiva-
lent cu “îndurare”.
Rezultã complexul “y’hohanan”, cu înþelesul “Domnul s-a îndurat”
sau “Domnul a avut milã” sau “Domnul a dat” sau “Domnul a favo-

rizat”, aceastã a patra variantã fiind, aparent, cea mai potrivitã pentru felul “mistic” în
care Klaus Iohannis a devenit preºedintele României, contra sondajelor, împotriva
maºinãriei de stat stãpânite de contracandidatul sãu, premierul Victor Ponta, ºi chiar
în pofida caracterului jalnic al propriei prestaþii, în confruntãrile directe cu adversarul.
Fãrã mila Domnului, nu ar fi fost posibil.
Aura “misticã” din jurul lui Klaus Iohannis a continuat, însã, dupã victoria sa în alegeri,
a doua zi cerând imperativ Parlamentului sã respingã Legea amnistiei ºi sã retragã
imunitatea parlamentarilor urmãriþi de Justiþie, ceea ce Parlamentul, îndeobºte îndã-
rãtnic, de data asta a fãcut imediat, în mod miraculos.
Toate televiziunile, indiferent pe cine au servit pânã acum, au fãcut stânga-mprejur
sã-i aducã osanale ºi toate personalitãþile politice care aruncaserã cu ouã clocite în el
(inclusiv Traian Bãsescu) s-au aplecat sã i se-nchine.
Acum, Klaus Iohannis este întruchiparea misticei noastre speranþe cã România se va
schimba în bine, cã þara va fi mãturatã de corupþi ºi cã lucrurile vor fi bine fãcute, aºa
cum ne dorim de secole.
Sã dea Domnul!
În definitiv, nu resping ideea cã oricine poate începe o viaþã nouã, inclusiv Iohannis.

MAKE

CÃLIN
RECHEA

Vlãdescu: “Conducerea BVB dã dovadã de lipsã de bun-simþ”
Conducerea Bursa de Valori
Bucureºti a dat dovadã de
lipsã de bun-simþ, în ocazia
organizãrii evenimentului
“Dinspre Rasdaq spre vii-
tor”, având în vedere cã gaz-
dele nu erau prezente la ora

stabilitã de începere a conferinþei, iar dezbaterea a început cu o
întârziere foarte mare, considerã Sebastian Vlãdescu, preºedin-

te al Consiliului de Administraþie al Romcab (simbol MCAB pe
Rasdaq) ºi fost ministru de finanþe.
“Este ca ºi cum eºti invitat la o petrecere la cineva acasã, iar pe-
trecerea nu începe, pentru cã gazda este la o altã petrecere”,
ne-a spus domnul Vlãdescu, fãcând referire la faptul cã Ludwik
Sobolewski, directorul general al BVB, nu sosise, ieri, la eveni-
mentul pe care BVB îl organiza în parteneriat cu o casã de avoca-
turã, la ora stabilitã chiar de el, întrucât, a onorat invitaþia de
speaker la un alt eveniment, tot pe tema desfiinþãrii Rasdaq.

Volumul autobiografic “Pas

cu pas”, scris de preºedintele

ales al României, Klaus

Iohannis, a fost besteller

absolut la Târgul

Internaþional Gaudeamus.

Bogdan Aurescu,
la conducerea MAE

Diplomatul Bogdan Aurescu,
cunoscut pentru faptul cã a
condus echipa care a câºti-

gat, în 2009, procesul de la Haga
împotriva Ucrainei, este noul ministru
de Externe, dupã demisiile lui Titus
Corlãþean ºi Teodor Meleºcanu ºi re-
tragerea propunerii ambasadorului
Mihnea Motoc pentru aceastã funcþie.

Niciun oficial nu a explicat pânã
asearã, la închiderea ediþiei, de ce
premierul Victor Ponta i-a retras no-
minalizarea lui Mihnea Motoc la
ºefia MAE.

Propunerea pentru Bogdan Aurescu
a fost înaintatã de premier la scurt
timp dupã ce a revenit la Bucureºti,
din Emiratele Arabe Unite. (F.A.)

(continuare în pagina 4)


