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ÎMPRUMUTAÞII ÎN CHF VOR SÃ CHEME BÃNCILE ÎN
JUDECATÃ, PE MOTIVE PENALE

Avocaþii: “Sunt posibile ºi
acþiuni penale, în problema
creditelor în CHF”
l Avocatul Nicoleta Grigorescu: “Reclamele bãncilor care afirmau cã
francul este o monedã sigurã sunt similare cu cele care odatã spuneau
«Dormiþi liniºtiþi, FNI vegheazã pentru tine!»” l Judecãtorul Horaþius
Dumbravã, membru CSM: “Statul român trebuie sã se gândeascã la alte
mãsuri pentru a preveni veritabilul jaf la care au fost supuºi cetãþenii
români, debitori la bãnci”

D
acã parlamentarii au “lã-
sat-o mai moale” în
problema creditelor în
franci elveþieni (ieri a

fost amânatã pentru a doua oarã Co-
misia de buget din Camera Deputaþi-
lor, din lipsã de cvorum),
împrumutaþii în aceastã
monedã îºi continuã cu
înverºunare acþiunile de
protest, arãtându-se ex-
trem de organizaþi (de pil-
dã, merg la proteste pe
rând, ca sã nu oboseascã)
ºi anunþând cã-ºi vor di-
versifica operaþiunile por-
nite împotriva bãncilor.

Membrii unuia din gru-
purile create pe paginile
de socializare puneau, ieri, la cale
acþiuni în instanþã pe partea penalã,
invocând articolul 215 din Codul
Penal (Înºelãciunea).

Acesta face referire la “inducerea
sau menþinerea în eroare a unei per-
soane cu prilejul încheierii sau exe-

cutãrii unui contract, sãvârºitã în aºa
fel încât, fãrã aceastã eroare, cel
înºelat nu ar fi încheiat sau executat
contractul în condiþiile stipulate”.

Articolul ar putea fi utilizat în justi-
þie cu referire la reclamele comercia-

le fãcute, în perioada 2007-2008, de
cãtre bãnci, la creditele în franci el-
veþieni, potrivit mai multor voci.

În timp ce analistul economic Flo-
rin Cîþu susþine cã, în aceastã situa-
þie, s-ar ajunge la extreme ºi cã “aºa
se întâmplã când nu existã o Lege a

falimentului personal”, avocaþii
spun cã orice acþiune în instanþã este
posibilã.

Gheorghe Piperea ne-a spus cã
existã chiar un text în noul Cod Pe-
nal, care face trimitere la modul în

care s-ar putea profita de
starea de nevoie a unui
împrumutat, în momentul
în care acestuia i se pun
anumite condiþii într-un
contract de credit, dar cã
aceastã prevedere nu poate
fi aplicatã retroactiv.

De asemenea, avocatul
Nicoleta Grigorescu ne-a
precizat cã existã posibili-
tatea la care s-au gândit de-
bitorii, de a ataca în instan-

þã pe partea de penal bãncile, dar cã
aceastã procedurã ar presupune mai
mult timp pentru judecatã, þinând în
loc procesul civil.

EMILIA OLESCU
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Încrederea
consumatorilor
germani, la
nivelul maxim al
ultimilor 13 ani

Încrederea consumatorilor germani
a ajuns, în prezent, la nivelul maxim al
ultimilor 13 ani, în principal datoritã
veniturilor disponibile în urma scãde-
rii preþurilor combustibililor, potrivit
institutului de cercetare GfK.

GfK aratã cã indicele de încredere
atinge 9,3 puncte pentru luna februa-
rie, faþã de 9 în ianuarie. Nivelul pen-
tru luna viitoare este cel mai ridicat
din 2001 pânã în prezent.

“Consumatorii sunt, în mod vizi-
bil, mai încrezãtori la acest început
de an, iar climatul de consum conti-
nuã sã se îmbunãtãþeascã”, au men-
þionat specialiºtii GfK, adãugând:
“Aºteptãrile economice ºi cele care
privesc veniturile, precum ºi tendin-
þa de a cheltui au sporit simþitor”.

Amintim cã Produsul Intern Brut
(PIB) al Germaniei a crescut cu
1,5% anul trecut, ritmul de avans
fiind superior estimãrilor oficiale an-
terioare, potrivit Biroului Federal de
Statisticã de la Berlin (Destatis).
Fondul Monetar Internaþional (FMI)
ºi principalele institute economice
germane prognozau o creºtere cu
1,3% a PIB-ului german.

În 2013, economia germanã a avut
o expansiune de numai 0,1%.

Luna aceasta, FMI a estimat cã
PIB-ul Germaniei va spori cu 1,3%
în 2015, previziunea fiind redusã cu
0,2 puncte procentuale faþã de cea
lansatã în toamna anului trecut.

V.R.

CONCURENÞA A URCAT LA 5,25 PE LOC

Candidaþi de la bãnci pentru
conducerea SIF Banat-Criºana
l Fostul ministru Bogdan Drãgoi, numele cel mai sonor din lista de propuneri
l Iniþiatorul creºterii pragului la SIF-uri la 5% participã la alegeri

Raiffeisen Bank ºi Piraeus
Bank sunt reprezentate în
alegerile pentru locurile li-

bere din Consiliul de Administraþie
SIF Banat Criºana, Laurenþiu
Ciocârlan ºi respectiv Octavian
Marcu urmând sã se lupte, printre
alþii, cu fostul ministru de finanþe
Bogdan Drãgoi, care se pare cã face
echipã cu fostul sãu director de ca-
binet, avocatul Octavian Avrãmoiu.

Un alt candidat surprizã este
fostul senator Ovidiu Marian, cele-
bru pentru cã a propus creºterea
pragului limitã de deþinere la
SIF-uri, la 5%.

SIF1 Banat-Criºana a publicat,
ieri, lista finalã a candidaþilor

pentru alegerile programate pen-
tru Adunarea Generalã din 2 mar-
tie, care cuprinde, în total, 21 de
persoane. ªapte persoane s-au
înscris în concurs pe ultima sutã
de metri.

Laurenþiu Ciocârlan este director
investment banking la Raiffeisen
Bank ºi a coordonat proiectele de
listãri ale unor companii de stat.

Octavian Marcu este director
restructurãri credite ºi workout la Pi-
raeus Bank, ocupându-se de strate-
giile de restructurare a creditelor
corporate ºi IMM.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

DEªI ANAF S-A RESTRUCTURAT CA SÃ FIE MAI EFICIENTÃ,

Contrabanda cu þigãri -
pe culmea ultimilor patru ani
l Gilda Lazãr, JTI: “Deciziile fiscale sunt punctuale, circumstanþiale, insuficient
analizate, ca sã arãtãm FMI creºteri de venituri pe hârtie” l Adrian Popa: BAT:
“Procentul de 15,9% înregistrat de piaþa neagrã înseamnã peste 500 de milioane de
euro pierderi anualizate” l Sorana Mantho, PMI: “În industria tutunului este
nevoie de coerenþã în materie de reglementare ºi taxare”

Contrabanda cu þigãri a atins
recordul ultimilor patru ani,
la finalul 2014, în ciuda re-

structurãrii Agenþiei Naþionale de
Administrare Fiscalã (ANAF), cu
bani de la Banca Mondialã, ºi a de-
claraþiilor repetate fãcute de repre-
zentanþii fiscului, care spuneau, prin-
tre altele, cã vor elimina din piaþã co-

merþul ilicit cu produse din tutun.
Încã din luna decembrie 2013, in-

spectorii din cadrul Direcþiei Gene-
rale Antifraudã Fiscalã (DGAF),
înfiinþatã ca urmare a restructurãrii
ANAF, anunþau cã ºi-au început lu-
crul.

Obiectivele urmãrite în demersul
restructurãrii fiscului erau creºterea

capacitãþii administraþiei pentru
prevenirea ºi combaterea evaziunii
fiscale ºi creºterea gradului de con-
formare voluntarã la platã în vederea
îmbunãtãþirii substanþiale a colectãrii
impozitelor ºi a contribuþiilor sociale.

EMILIA OLESCU
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Scandalul Vanghelie-Ghiþã
livreazã “marfã” pentru

procurori

C
erturile dintre actuali ºi
foºti membri ai PSD de-
vin tot mai interesante
pentru... procurori. Acu-

zele s-au mutat din spaþiul ideologic
ºi al trãdãrilor politice în cel al in-
fracþiunilor penale. În stilul sãu
consacrat, Marian Vanghelie a
ieºit tare la atac, ultimul vizat de
acuzele sale fiind fostul membru al
PSD, patronul postului România
TV, deputatul Sebastian Ghiþã. În
cadrul unei emisiuni difuzate pe B1
TV, cei doi au avut un dialog pe alo-
curi halucinant, pigmentat cu acuza-
þii ºi insinuãri dintre cele mai grave.

Primarul sectorului 5 a recunoscut
cã intervenþia lui Sebastian Ghiþã în
respectiva emisiune l-a incitat sã
spunã mai multe lucruri decât ar fi
dorit: ”Sebastian Ghiþã conduce
PSD-ul. Eu nu am reuºit sã vorbesc

cu Ghiþã. Când eram ºef la PSD,
Ghiþã dormea la uºã. Ai fãcut bãtãtu-
ri cât ai dormit la uºã la Mircea
Geoanã.(...) Domnul Ghiþã nu putea
nici mãcar sã se viseze consilier lo-
cal dacã nu era Ponta ºi nu falsificau
voturile la congres. (...)Ai falsificat
licitaþii. Vei rãspunde, cã nu vei fi la
infinit cu Victor Ponta.(...) Aºa, cã
m-aþi incitat un pic, vã întreb dacã
aveþi vreo legãturã cu niºte bani de la
OMV? Aveþi bani luaþi din prea mul-
te zone ºi nu mai þineþi minte. Vreþi
sã vã aduc aminte eu ceva? Existã
cumva douã off-shore-uri în afarã
care au niste contracte cu OMV ºi
aveþi vreo legãturã? (...) Eu de obicei
discut cu presa ºi dacã instituþiile sta-
tului mã cheamã, mã duc, eu nu sunt
reclamagiu la instituþiile statului.
(...) Ca politician am dreptul sã fiu
supãrat, senzaþia mea este cã

dumneavoastrã l-aþi înlocuit pe
Bittner în România ºi cã dumnea-
voastrã preluaþi toate afacerile ºi cã
dumneavoastrã vã ocupaþi pe toatã
zona de IT,de fonduri europene...?
Dacã aþi luat ºi returnare de TVA
ºtiþi cumva?Lucrurile astea le-am
spus ºi în interiorul partidului, nu
le-am spus public la vremea aia cã
eram în partid ºi nu puteam”.

Sebastian Ghiþã i-a recomandat
lui Marian Vanghelie sã se prezinte
la Procuraturã, pentru a nu deveni
tãinuitor în ceea ce îl priveºte, ºi i-a
reproºat cã are un mod de a face poli-
ticã nefrecventabilã: ”Nu vreau sã îi
reproºez nimic lui Vanghelie. Le re-
proºez oamenilor care s-au lãsat pã-
cãliþi de acest om.(...)

OCTAVIAN DAN
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Acþiunile bãncilor elene
se prãbuºesc
l Titlurile instituþiilor majore de credit din
Grecia au pierdut aproape 30% ieri l Indicele de
referinþã al Bursei din Atena a scãzut cu aproape
10% l Noul premier elen: “Renegocierea
datoriei va consta în gãsirea unei soluþii corecte”

Pieþele financiare din Grecia
erau tensionate ieri, investito-
rii temându-se cã noul guvern

“anti-bailout” este hotãrât sã sfideze
creditorii internaþionali.

Acþiunile tranzacþionate la Bursa
din Atena au coborât pentru a treia
zi la rând, pierderi
masive fi ind
înregistrate în
sectorul bancar. Titlurile “National
Bank of Greece” SA (NBG), cea
mai mare bancã elenã, s-au depre-
ciat cu 26% la ora localã 18:00,
atingând 83,5 eurocenþi, la fel ºi
cele ale “Eurobank Ergasias” SA,

care au avut un preþ de 10 eurocenþi.
În ultimul an, acþiunile NBG au
pierdut aproape 75%, iar cele ale
“Eurobank” - 79%. Tot în sectorul
bancar, titlurile “Alpha Bank” AE
au coborât cu 27%, la 27,10 euro-
cenþi, iar cele ale “Piraeus Bank”

SA – cu 29%, la
49,8 eurocenþi. În
ultimele 12 luni,

acþiunile “Alpha Bank” s-au depre-
ciat cu 58%, iar cele ale “Piraeus
Bank” – cu 70%.

ALINA VASIESCU
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INTERNATIONAL

Va fi nevoitã Raiffeisen Bank
International sã pãrãseascã
Europa de Est?

Aprecierea francului elveþian
din ultima perioadã a deter-
minat creºterea semnificati-

vã a îngrijorãrii investitorilor cu pri-
vire la performanþa financiarã
ºi capitalizarea Raiffeisen
Bank International (RBI).

Aceasta s-a manifestat
printr-o scãdere semnificativã
atât a preþului acþiunilor, cât ºi
a preþului obligaþiunilor su-
bordonate ale bãncii.

Preþul acþiunilor a coborât în aceastã
sãptãmânã sub 10 euro, dupã o scã-
dere de peste 50% în ultimele ºase
luni (vezi graficul din pagina 2).

În ultimii ºapte ani, acþiunile RBI
au scãzut puternic la Bursa din Vie-

na, pe fondul expunerilor faþã de Eu-
ropa de Est ºi a adâncirii crizei finan-
ciare din zona euro.

Preþul obligaþiunilor subordonate
emise de RBI în 2011, cu o ratã
a cuponului de 6,625% ºi ma-
turitatea în 2021 (n.a. ISIN
XS0619437147, valoarea tota-
lã a emisiunii este de 500 de
milioane de euro), s-a prãbuºit
de la începutul anului curent,
dupã cum aratã cotaþiile de la

Bursa din Frankfurt.
Declinul a fost de 35,4% pânã în

28.01.2015, valoarea de piaþã ajungând
la 63% din valoarea nominalã.

(continuare în pagina 2)
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