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Serviciile de Informaþii
SRI ºi SIE

au rãmas fãrã ºefi
l Numele vehiculate pentru noua conducere: Eduard Hellvig la SRI,
Mihai Rãzvan Ungureanu la SIE l Numirile trebuie sã treacã prin
Parlament l Ionel Niþu: “Pe partea de PR ºi comunicare, problema legilor
«Big Brother» a fost gestionatã greºit de SRI”

G
eorge Maior,
directorul Ser-
viciului Român
de Informaþii,

ºi-a înaintat, ieri, demisia de
la conducerea SRI preºedin-
telui României, iar Klaus
Iohannis a acceptat-o, potri-
vit Administraþiei Preziden-
þiale.

Adjunctul Florian Coldea
va asigura interimatul pânã
la instalarea noului ºef al
SRI. Astfel, atât SRI, cât ºi
SIE sunt, în prezent, condu-
se de adjuncþi, la SIE fiind
ºef interimar, încã de anul
trecut, generalul Siviu Pre-
doiu.

Analistul Ionel Niþu, care
a lucrat ani buni în structurile SRI,
ne-a declarat: “Pentru noua echipã
de la Cotroceni, declararea neconsti-
tuþionalitãþii legilor numite «Big
Brother», disputa dintre Curtea Con-
stituþionalã ºi SRI privind aceste legi
ºi demisia lui George Maior s-au
întâmplat mult prea repede. Cred cã
mai aveau nevoie de câteva luni pen-
tru preluarea atribuþiunilor, familia-
rizarea cu sistemul ºi stabilirea prio-

ritãþilor. Dacã nu mã înºel, niciodatã
în istoria României, la alegerea unui
nou preºedinte, nu am fost în situaþia
ca cele douã servicii naþionale de in-
formaþii sã nu aibã directori dupã
atât de puþin timp”.

Ionel Niþu crede cã, dupã demisia
lui George Maior, vine primul test
real al noului preºedinte Klaus Io-
hannis, mai ales cã ºi la SIE este un
loc liber, iar cele douã posibile noi

nominalizãri trebuie sã trea-
cã ºi de votul Parlamentului.

Printre numele vehiculate
pentru noua conducere a ce-
lor douã servicii de infor-
maþii sunt Eduard Hellvig
(SRI) ºi Mihai Rãzvan
Ungureanu (SIE).

Eduard Hellvig a fost
unul din oamenii-cheie din
echipa de campanie a
preºedintelui Iohannis. Hel-
lvig a fost consilier al mini-
strului de Interne Constan-
tin Dudu Ionescu în perioa-
da 1999 - 2000.

Se pare cã George Scuta-
ru, consilier al preºedintelui
Klaus Iohannis, va rãmâne
pe aceastã poziþie, deºi une-

le surse îl dãdeau ca posibil candidat
la ºefia unui serviciu de informaþii.

IonelNiþune-amai spus: “LuiGeor-
ge Maior i se pot atribui multe, însã a
avut un rol extrem de benefic asupra
SRI. A reformat serviciul, având
percepþii externe foarte bune, l-a de-
politizat, l-a profesionalizat.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 3)

Un economist
anti-austeritate
va fi noul
ministru elen
al Finanþelor

Profesorul elen de economie Ya-
nis Varoufakis, care, în ultimii ani, a
criticat modul în care Uniunea Euro-
peanã a gestionat criza datoriilor din
zona euro, va fi noul ministru de Fi-
nanþe al Greciei. Acesta s-a angajat
sã gãseascã soluþii la problema dato-
riilor þãrii, care sã-i favorizeze pe toþi
europenii, nu numai pe greci.

Varoufakis s-a pronunþat împotri-
va programelor de asistenþã finan-
ciarã acordate statelor cu probleme,
considerându-le “torturi fiscale care
riscã sã transforme Europa într-un
azil de sãraci din perioada Reginei
Victoria”.

Numirea lui Yanis Varoufakis în
funcþia de ministru al Finanþelor este
privitã de analiºti drept o intenþie a
liderului Syriza, Alexis Tsipras, noul
premier elen, de a adopta o linie durã
faþã de creditorii internaþionali.

Syriza, partidul stângii radicale, a
obþinut 149 de locuri din cele 300 în
Parlament, în alegerile din 25 ia-
nuarie. Syriza vrea sã elimine mã-
surile de austeritate impuse Greciei
de creditorii internaþionali în baza
planului de asistenþã financiarã ºi,
totodatã, urmãreºte renegocierea
termenilor datoriilor Greciei faþã de
zona euro.

Varoufakis, cel care va conduce
portofoliul elen al Finanþelor, a afir-
mat cã intenþioneazã sã negocieze o
soluþie cu creditorii internaþionali.

V.R.

Fostul ministru Bogdan Drãgoi
vrea un loc de administrator
la SIF Banat-Criºana

Fostul ministru de finanþe Bog-
dan Drãgoi ºi-a depus candi-
datura pentru unul dintre cele

patru locuri libere din Consilului de
Administraþie al SIF Banat-Criºana
(SIF1), pentru care urmeazã sã fie
organizate alegeri, în cadrul Adunã-
rii Generale a Acþionarilor din 2
martie.

AGA are loc în contextul în care
Autoritatea de Supraveghere Finan-
ciarã le-a retras avizele lui Dragoº
Bîlteanu ºi Najib Lakis, în urma
arestãrii lor preventive, ºi dupã ce
Ali Lakis ºi Adrian Petreanu au
demisionat din Consiliul de Admi-
nistraþie.

Dosarele de candidaturã au fost
aºteptate pânã ieri, ora 16.00, iar în
concurs s-au înscris 14 persoane, po-

trivit informaþiilor publicate pe
site-ul companiei.

Bogdan Drãgoi a fost consilier al
preºedintelui Traian Bãsescu, în pe-

rioada mai 2012 - decembrie 2014,
dupã mandatul scurt de ministru de
finanþe, în perioada februarie–mai
2012. Anterior, domnul Drãgoi fuse-
se secretar de stat în Ministerul Fi-
nanþelor.

Un loc în CA-ul SIF1 mai doresc
ºi Grigore Chiº, directorul general al
SSIF Broker, dar ºi Mihai Buliga,
preºedintele SSIF Broker.

Pe lista de candidaþi s-au mai
î n sc r i s A u g u s t i n D ã n i l ã ,
preºedinte al Asociaþiei de Dez-
voltare Intercomunitarã Energia
Eolianã Montana, care spune cã
doreºte sã reprezinte acþionarii
minoritari în CA.

A.A.

(continuare în pagina 13)

CRIZA CREDITELOR ÎN FRANCI ELVEÞIENI

În timp ce autoritãþile “se bâlbâie”,
împrumutaþii în CHF ºi-au fãcut plan de “bãtaie”
l Dispute la Camera Deputaþilor, pe Legea insolvenþei personale l Deºi ºi-a exprimat interesul sã participe la dezbaterile
proiectului privind falimentul personal, FMI nu a fost prezent, ieri, în Parlament, unde a fost discutatã iniþiativa legislativã

Criza creditelor în franci elve-
þieni (CHF) continuã - tim-
pul trece, ratele cresc, iar so-

luþiile se lasã aºteptate.
Deºi mâine se împlinesc douã sãp-

tãmâni de când francul elveþian a
crescut pe neaºteptate, dupã ce Ban-
ca Elveþiei a ridicat brusc pragul im-
pus în 2011, ºi în ciuda faptului cã
unele state au luat deja poziþii ferme
pentru sprijinirea celor care au credi-
te în CHF, la noi încã nu s-a

întâmplat nimic concret.
Ieri, Comisia juridicã din Camera

Deputaþilor s-a întrunit pentru a doua
oarã în aceastã perioadã, fiind discu-
tat în amãnunt proiectul de lege pri-
vind falimentul personal.

Reprezentanþii Fondului Monetar
Internaþional (FMI) nu au fost pre-
zenþi, însã, la aceste dezbateri, deºi,
luni, ºi-au arãtat îngrijorarea faþã de
modul în care ar putea fi aprobatã
aceastã iniþiativã legislativã, printr-o

scrisoare transmisã autoritãþilor.
Finanþatorii strãini scriau, în do-

cumentul respectiv: “O lege a fali-
mentului personal eficientã re-
prezintã o componentã importantã a
sistemului modern de insolvenþã ºi
sprijinim eforturile autoritãþilor de
a realiza o legislaþie în acest dome-
niu.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 5)

PRIMELE PROBLEME RECLAMATE ÎN EVALUAREA
CONSULTANÞILOR AUTORIZAÞI PENTRU AERO

BVB, acuzatã cã întoarce spatele
unui consultant care ar avea aliniate
pentru Aero 20 de “rasdace”
lMirel Borodi, Capital Trading: “BVB nici mãcar nu ne-a rãspuns la

cererile adresate”

M
irel Borodi, admi-
nistratorul “Capital
Trading”, o firmã care
face parte din Trustul

de Consultanþã Transilvãnean, recla-
mã comportamentul Bursei de Valori
Bucureºti, la evaluarea pentru selec-
tarea consultanþilor autorizaþi pentru
piaþa alternativã Aero.

Istoria Trustul de Consultanþã
Transilvãnean a pornit odatã cu Re-
gistrul Mioriþa, primul registru inde-
pendent al acþionarilor.

Ulterior, prestãrile de servicii de
depozitare ºi registru au fost preluate
de cãtre Depozitarul Central.

Domnul Borodi spune cã a solici-
tat Bursei de Valori Bucureºti autori-
zarea “Capital Trading” drept con-
sultant pentru piaþa Aero, prin douã
adrese din 15 decembrie 2014,
respectiv 8 ianuarie 2015.

Între timp, BVB a autorizat 27 de
consultanþi, printre care brokeri,
avocaþi sau societãþi de consultanþã,
chiar ºi din strãinãtate, însã nu a
rãspuns în nici un fel cererii “Capital
Trading”.

Domnul Borodi ne-a spus: “BVB
nu ne-a transmis nici un rãspuns la
cererile adresate. Doream mãcar sã
ne comunice motivele pentru care
considerã cã nu ne calificãm sã fim
consultanþi autorizaþi, în condiþiile în

care Bursa promoveazã guvernanþa
corporativã”.

Bursa de Valori Bucureºti nu ne-a
transmis în ce stadiu este cererea de
autorizare a societãþii "Capital Tra-
ding", câte cereri de la alte companii
au fost respinse ºi câte mai sunt în
analizã.

În schimb, reprezentanþii BVB au
declarat: "BVB a fãcut publice toate
condiþiile, regulile ºi specificaþiile
tehnice ale procesului de autorizare a
Consultanþilor Autorizaþi.

Consultanþii Autorizaþi sunt unul
dintre principalele elemente pentru
îmbunãtãþirea culturii pieþei de capi-
tal. O parte a acestei culturi este ºi
faptul cã BVB anunþã entitãþile care
au permisiunea sã foloseascã bran-

dul BVB ºi titulatura de Consultant
Autorizat. Totodatã, ca parte a ace-
stei culturi, BVB nu face publice de-
talii care ar putea fi considerate drept
lipsaã de respect faþã de potenþialii
noºtri parteneri".

Mirel Borodi ºi-a întemeiat solici-
tarea cãtre BVB, pe activitatea deru-
latã ca reprezentant al unui numãr de
peste 50 de companii listate în relaþia
cu BVB, Autoritatea de Suprave-
ghere Financiarã ºi investitorii.
Domnia sa a arãtat: “De-a lungul
timpului am avut mai multe iniþia-
tive de a dezvolta conceptul de «in-
vestor relations». (…)

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

Banca Elveþiei, pregãtitã
sã intervinã pe piaþã
l “Renunþarea la plafonul minim înseamnã o
înãsprire a politicii monetare”, spune Jean-Pierre
Danthine, vicepreºedintele bãncii l Euro se
apreciazã faþã de valutele majorel Francul scade

Banca Naþionalã a Elveþiei
(SNB) este pregãtitã sã in-
tervinã pe piaþa valutarã

pentru relaxarea politicii monetare,
dupã ce, la data de 15 ianuarie, insti-
tuþia a eliminat plafonul minim de
1,20 franci/euro impus cursului de
schimb în septembrie 2011, con-
form unui oficial al SNB.

Jean-Pierre Danthine, vice-
preºedintele SNB, a declarat ieri,
citat de publicaþia TagesAnzeigers:
“Renunþarea la plafonul minim
înseamnã o înãsprire a politicii mo-
netare. Acceptãm acest lucru, dar
numai pânã la un anumit punct. Sun-
tem, în mod categoric, pregãtiþi sã

intervenim pe piaþa valutarã”, a afir-
mat Danthine.

Conform spuselor sale, va mai tre-
ce o perioadã de timp pânã când pie-
þele valutare se vor echilibra.

Dupã afirmaþiile oficialului SNB,
euro s-a apreciat pe pieþele externe, în
raport cu valutele majore. Moneda
unicã a crescut cu 1,5% la ora 10.58,
pepiaþadinNewYork, faþãdemoneda
SUA, ajungând la 1,1405 dolari. La
data de 26 ianuarie, euro atingea un
curs de 1,1098 dolari, cel mai redus
din septembrie 2003 pânã în prezent.

A.V.

(continuare în pagina 13)

“Aud cã mi-am

prezentat demisia...”


