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În sfârºit, Adrian Sârbu
a fost adus cu mandat
la Parchetul General!

A
drian Sârbu, patronul
Mediafax, a fost dus cu
mandat, asearã, la Par-
chetul General, unde

urma sã fie audiat de anchetatori, po-
trivit surselor judiciare, fiind acuzat
pentru instigare la evaziune fiscalã,
la delapidare ºi la spãlare de bani.

Sursele judiciare ne-au mai spus
cã Adrian Sârbu a fost chemat încã
de sãptãmâna trecutã la Parchetul
General, însã acesta a anunþat cã este
plecat din þarã. Procurorii l-au ridicat
ieri pe patronul Mediafax de la o
întâlnire cu primarul Sectorului 5,
Marian Vanghelie, potrivit B1.

Adrian Sârbu nu a fãcut nicio de-
claraþie asearã, în faþa jurnaliºtilor.

Sursele mai spun cã Adrian Sarbu
este urmãrit penal în dosarul Media-
fax, în care ar fi fost denunþat de di-
verºi foºti subalterni, aflaþi în arest
din luna decembrie.

În acest dosar sunt cercetate penal
mai multe persoane, trei fiind aresta-
te preventiv, respectiv Roxana Gri-
goruþã ºi Sorin Dinu, persoane cu
funcþii de conducere în SC Mediafax
Group SA, ºi avocatul Dragoº Chiº.

Gheorghe Vâlceanu, avocatul di-
rectorului financiar al Mediafax, So-
rin Dinu, în prezent aflat în arest, a
declarat cã el crede în nevinovãþia
clientului sãu ºi cã angajaþii au avut
un manual de funcþionare dupã care
îºi fãceau treaba.

“Mai multe denunþuri spectacu-
loase au fost fãcute, în ultimele zile,

de foºtii angajaþi ai lui Adrian Sârbu,
þinuþi în arest preventiv de peste 30
de zile, în ciuda unor situaþii persona-
le extrem de complicate”, potrivit
site-ului Sursa Zilei, care menþionea-
zã cã arestaþii au vorbit despre exter-
nalizarea unor sume de bani din Me-
diafax Group cãtre Telefericul Pra-
hova SA, firmã pe care Adrian Sârbu
o controleazã printr-un offshore ci-
priot. Sursa Zilei susþine: “În timp ce
procurorii se aflau la percheziþii în
Prahova, Sârbu ºi-ar fi sunat toþi an-
gajaþii sã retragã toate sumele de

bani din încasãri ºi sã îi predea. Po-
trivit procurorilor, firma controlatã
de omul de afaceri nu emitea bonuri
fiscale pentru cãlãtoriile cu telecabi-
na încasând lunar aproximativ
100.000 de euro «la negru».

Procurorii Parchetului General au
obþinut prelungirea arestului preven-
tiv pentru ultimii trei foºti angajaþi ai
trustului Mediafax, pe motiv cã pro-
cesul de recuperare a datelor, din ser-
verele companiei dureazã destul de
mult. Asta în condiþiile în care
Adrian Sârbu ar fi dat ordin sã fie
ºterse toate datele din aceste servere,
aºadar volumul de informaþii care
trebuie recuperat e mai dificil de re-
constituit”.

Sursa Zilei mai susþine cã, în pri-
ma fazã a cercetãrilor, o parte dintre
angajaþi au arãtat cã dupã de-
clanºarea anchetei penale, ca urmare
a controlului ANAF, au primit mesa-
je din partea boardului societãþii, în
principal de la Adrian Sârbu, de a
ºterge e-mailurile care priveau acti-
vitãþile societãþii.

Procurorii din cadrul Parchetului
de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie au deschis în 2 decembrie un
dosar penal împotriva Mediafax
Group, Roxana-Dorina Grigoruþã ºi
Orlando Nicoarã, sub aspectul
sãvârºirii infracþiunii de evaziune
fiscalã.

C.I.

(continuare în pagina 6)

Nowotny, BCE: “Procesul
de creditare în valutã, pe
cale sã se stabilizeze în ECE

Creditele masive în valutã acorda-
te în ultimii ani au provocat dificul-
tãþi în Europa Centralã ºi de Est
(ECE), dar þãrile din regiune sunt pe
cale sã înregistreze stabilitate pe ter-
men lung, în acest sector, potrivit
afirmaþiilor fãcute ieri de Ewald No-
wotny, membru în consiliul guver-
natorilor Bãncii Centrale Europene
(BCE).

“Multe bãnci centrale din regiune,
inclusiv din Austria, au fost avertiza-
te în legãturã cu efectele creditãrii în
valutã. Este ceva ce trebuie sã
ajustãm, astfel încât situaþia sã fie
viabilã pe termen lung”, a declarat
Nowotny, adãugând: “Suntem în
grafic cu aceste ajustãri, dar trebuie
subliniat cã, per ansamblu, rolul im-
portant al bãncilor strãine în regiune
a generat câºtiguri de ambele pãrþi”.

Oficialul BCE a mai spus cã proce-
sul de convergenþã economicã s-a re-
luat în regiune, dar criza economicã
mondialã ar putea afecta ritmul de
creºtere, iar procesul ar putea încetini.

Surse: Autoritãþile SUA
ancheteazã agenþia
Moody’s

Autoritãþile americane deruleazã
o anchetã la agenþia de rating Mo-
ody’s Investors Service, suspectând
cã aceasta a supraevaluat produse fi-
nanciare garantate cu împrumuturi
imobiliare “subprime”, care au stat
la originea crizei financiare, potrivit
unor surse citate de Wall Street Jour-
nal (WSJ).

(Citiþi articolul integral în pag.16)

V.R.

FLORIN CÎÞU, DESPRE PROBLEMA CREDITELOR ÎN CHF:

“Orice discuþie cu banca
se face cu executarea

silitã pe masã”
l Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, spune cã suntem sub
þãri din Asia, ca educaþie financiarã, dar multe administraþii din Europa au
luat credite în CHF

O
rice discuþie pe care un
client împrumutat în
franci elveþieni o are, în
acest moment, cu banca

de la care a contractat creditul se face
“cu executarea silitã pe masã”, este
de pãrere analistul economic Florin
Cîþu.

Afirmaþia domniei sale vine în
contextul în care atât bãncile, cât ºi
oficialii BNR recomandã debitorilor
sã meargã sã negocieze individual cu
reprezentanþii bãncii, considerând cã
o mãsurã general valabilã care sã fie
luatã pentru rezolvarea crizei împru-
muturilor în CHF, excluzând “Elec-
torata”, nu existã.

Florin Cîþu ne-a declarat: “Este
surprinzãtor faptul cã BNR a accep-
tat ca bãncile sã converteascã împru-

muturile (n.r. Guvernatorul Mugur
Isãrescu a afirmat, vineri, cã una din-
tre soluþiile pe care le-ar putea adop-
ta bãncile, în negocierea individualã
cu clienþii, ar putea fi conversia
împrumuturilor, cu un discount apli-
cat). În acelaºi timp, este foarte greu
sã negociezi acum cu banca, în con-
diþiile în care nu existã o lege a fali-
mentului personal. Nu este momen-
tul pentru negocieri individuale. Ori-
ce discuþie cu instituþia financiarã se
face cu executarea silitã pe masã,
întrucât singurul tip de contract din
þara noastrã care prevede executarea
directã, fãrã implicarea instanþei,
este cel încheiat cu banca. De aceea,
discuþia va fi una dezechilibratã, în
care clientul va accepta orice condi-
þii ca sã nu i se ia casa”.

Oficialii BNR susþin cã, deºi si-
tuaþia creditelor în CHF nu reprezin-
tã, acum, un risc sistemic, conversia
acestor împrumuturi la cursul istoric
ar presupune un astfel de risc.

BNR ne criticã pentru lipsa
de educaþie financiarã

Creditele în franci elveþieni acor-
date de bãncile din þara noastrã nu re-
prezintã un risc pentru economie, a
spus, vineri, guvernatorul BNR,
Mugur Isãrescu, într-o conferinþã or-
ganizatã pe tema problemelor apãru-
te dupã creºterea neaºteptatã a fran-
cului elveþian.

ADRIANA RÃDUÞÃ

(continuare în pagina 14)

Grecia: BCE nu va sista
fondurile pentru bãncile elene
l Schimbãri în conducerea “Eurobank” –
acþiunile instituþiei cresc cu 15% l În fruntea
bãncilor greceºti nu vor fi numiþi reprezentanþi ai
partidului de guvernãmânt

Banca Centralã Europeanã (BCE)
nu va sista finanþarea bãncilor elene
dacã nu va fi extins programul de
asistenþã financiarã destinat Greciei,
spune vicepremierul þãrii, Yannis
Dragasakis. Declaraþia sa a fost fã-
cutã dupã ce, la finele sãptãmânii
trecute, Erkki Liikanen, oficial al

BCE, a afirmat cã aceastã instituþie
va trebui sã sisteze acordarea de fon-
duri bãncilor elene dacã nu va fi ex-
tins programul de asistenþã financia-
rã a Greciei, care expirã la sfârºitul
lunii curente. (V. RIBANA)

(continuare în pagina 13)

Se spunea cã se spune.
Politicã ºi servicii secrete
Se spune cã, la începutul anului

2004, Adrian Nãstase ar fi pri-
mit un mesaj: nu candida,

cãci, dacã vei candida, vei pierde
alegerile, iar dacã le vei pierde, vei

fi marginalizat din
punct de vedere poli-
tic ºi vei avea proble-
me cu justiþia. Se mai
spune cã, enervat, Nã-
stase s-ar fi retras trei
zile la Cornu, timp în
care camarila l-ar fi

convins sã nu se retragã. Insul a can-
didat ºi a pãþit ceea ce se spune cã i
se spusese...

Se mai spune cã, la începutul anu-
lui 2014, Victor Ponta ar fi primit un
mesaj: nu candida, cãci, dacã vei
candida, vei pierde alegerile, iar
dacã le vei pierde, vei fi marginalizat
din punct de vedere politic ºi vei
avea probleme cu justiþia. Având în
vedere experienþa antemergãtorului
ºi mentor al sãu, Victor Ponta a dat

semne cã a înþeles mesajul ºi – la
începutul lunii aprilie 2014 – a de-
clarat cã nu vrea sã candideze la
preºedinþia României, preferând sã

continue „proiectul” sãu de guverna-
re, în cadrul USL.

Paradoxal însã, ca oaia care se
aruncã în prãpastie, a acþionat în sens
contrar, distrugând USL, prin scoate-
rea liberalilor de la manete. Consecu-
tiv, PNL ºi PDL, dupã ce s-au înjurat
ani de zile, parcã hipnotizate, au ho-
tãrât brusc sã fuzioneze, creând astfel
baza electoralã unui candidat cu
ºanse. Oricât s-a strãduit Tãriceanu
sã-i momeascã cu beneficiile puterii
pe foºtii sãi colegi liberali, prea puþini
l-au urmat, astfel încât nimeni nu a
mai luat în serios „proiectul USL” al
tandemului Ponta & Tãriceanu.

În aceste circumstanþe, Victor
Ponta nu a mai avut ce face ºi a intrat
în joc, deºi sunt convins cã nici pre-
siunea baronilor din partid - cum a
spus socrul sãu, ºi nici sondajele de
opinie - care îl dãdeau câºtigãtor in-
dubitabil, nu l-ar fi putut convinge sã
candideze.

(continuare în pagina 3)

RADU
SÂRBU

În scandalul actual,
Elena Udrea este exponentul

uneia dintre tabere.

BVB îl susþine pe reprezentantul
SIF Transilvania pentru preºedinþia
Depozitarului Central

Bursa de Valori Bucureºti îl
va susþine pe Marius Mol-
dovan, ºef serviciu investiþii

la SIF Transilvania, sã preia
preºedinþia Depozitarului Central,

dupã cum a decis, ieri, Consiliul
Bursei, potrivit unor surse din piaþã.

A.A.

(continuare în pagina 13)

UN DEPUTAT IRAKIAN ACUZÃ:

“Gruparea «Statul Islamic»
cumpãrã armament din România”
l Surse din industria de armament: “Cred cã este un zvon lansat cu rea intenþie la adresa României,
posibil chiar de cãtre vecinii de la Rãsãrit” l Ambasadorul României la Bagdad neagã informaþiile

Gruparea teroristã “Statul
Islamic” este pe punctul sã
achiziþioneze muniþie în va-

loare de 300 de milioane de dolari
din România, a acuzat recent Hakim
Zamili, preºedintele Comisiei parla-
mentare irakiene pentru Securitate
ºi Apãrare, însã ambasadorul
României în Irak, Iacob Pradã, a ne-
gat informaþiile.

Potrivit site-ului IraqiNews.com,

Hakim Zamili, i-a cerut sâmbãtã pre-
mierului Haider al-Abadi sã intervi-
nã imediat ca sã opreascã furnizarea
muniþiei în valoare de 300 de milioa-
ne de dolari, achiziþionatã de gru-
parea “Statul Islamic” (SI) din
România ºi finanþatã dintr-un stat
învecinat cu Irakul.

Ambasadorul român în Irak, Ia-
cob Pradã, a dezminþit informaþiile
potrivit cãrora þara noastrã ar fi

încheiat un acord de armament cu
gruparea “Statul Islamic”, precizând
cã toate exporturile de armament cã-
tre Irak sunt aduse la cunoºtinþã Gu-
vernului þãrii respective, precizeazã
site-ul IraqiNews.com. “Informaþia
privind armamentul românesc ºi
proviziile furnizate grupãrii SI este
incorectã”, a declarat ambasadorul
român, adãugând, de asemenea, cã
“România nu furnizeazã armament

nici unuia dintre statele învecinate
cu Irakul”.

Surse din industria noastrã de ar-
mament susþin cã cifra vehiculatã de
parlamentarul irakian este fantasma-
goricã, deoarece þara noastrã poate
produce armament de 300 milioane
de dolari în 10 ani.

A.S.

(continuare în pagina 4)


