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BCE a început achiziþiile
masive de obligaþiuni

Banca Centralã Europeanã (BCE)
a început, ieri, programul de achiziþii
masive de obligaþiuni guvernamen-
tale, conform planului de relaxare
cantitativã, care urmãreºte stimula-
rea economiei zonei euro.

Însã, agenþia de evaluare financia-
rã Fitch avertiza, recent, cã “este pu-
þin probabil ca relaxarea cantitativã
sã stimuleze creditarea în economii-
le afectate de criza din zona euro, în
pofida debutului echilibrãrii ºi reve-
nirii în unele þãri”. Conform agen-
þiei, perspectivele economice încã
sunt fragile, astfel încât cererea de
credite ar putea sã se menþinã la un
nivel modest.

BCE a anunþat, într-o postare pe
reþeaua Twitter, cã a început achizi-
þiile de obligaþiuni, împreunã cu bãn-
cile centrale naþionale. Conform
agenþiei Bloomberg, care citeazã
surse apropiate situaþiei, bãncile na-
þionale din zona euro au început sã
cumpere obligaþiuni germane, italie-
ne, franceze ºi belgiene.

Dupã lansarea acestor operaþiuni,
randamentul obligaþiunilor germane
cu scadenþa la zece ani a scãzut cu
0,05 puncte procentuale, la 0,35%,
apropiindu-se de minimul record de
0,283% atins în 26 februarie. Randa-
mentul titlurilor de stat italiene cu
aceeaºi maturitate a coborât cu 0,03
puncte procentuale, la 1,29%.

“Achiziþiile de obligaþiuni au
efectul aºteptat, piaþa este foarte op-
timistã. Anticipãm cã randamentele
vor scãdea puternic”, a declarat Mi-
chael Leister, analist la banca germa-
nã “Commerzbank” AG.

V.R.

(continuare în pagina 2)

Grecia ar putea organiza
referendum pentru reforme
l Zona euro îndeamnã Atena “sã nu mai piardã
timpul ºi sã intre în negocieri serioase”

Grecia ar putea organiza un
referendum pe marginea re-
formelor necesare obþinerii

prelungirii pachetului de finanþare
externã, în situaþia în care zona euro
respinge planul de renegociere a da-
toriei þãrii, a anunþat ieri, ministrul
elen al finanþelor, Yanis Varoufakis.

Afirmaþiile sale
au fost fãcute îna-
intea unei întruniri
a miniºtrilor de finanþe din uniunea
monetarã (Eurogroup), în cadrul cã-
reia autoritãþile elene urmau sã ofere
detalii privind planurile privind da-
toria þãrii ºi termenii de creºtere eco-
nomicã.

Însã, premierul elen Alexis Tsipras
a reacþionat la cele spuse de Varoufa-
kis, îndemnându-l sã utilizeze “mai
puþine cuvinte ºi mai multã acþiune”.

La finele sãptãmânii trecute, Varo-
ufakis a declarat, pentru Corriere del-

la Sera, cã opþiunile Atenei sunt ale-
gerile sau referendumul, în cazul în
care zona euro nu va accepta planuri-
le de reformã. “Dacã va fi necesar,
dacã ne vom lovi de neîndurare, vom
apela la poporul elen, fie prin alegeri
anticipate, fie prin referendum”, a de-
clarat, potrivit cotidianului italian,

ministrul grec.
În opinia unor

analiºti, aceste
afirmaþii au fost interpretate ca o
ameninþare cu pãrãsirea zonei euro,
în cazul în care negocierile cu parte-
nerii eºueazã. Însã, oficialii greci au
negat o astfel de interpretare.

Yanis Varoufakis a menþionat cã
Grecia nu va avea nevoie sã încheie
un al treilea acord de finanþare cu
Uniunea Europeanã: “Nu cred cã va
fi necesar un nou împrumut. (A.V.)
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Piperea semnaleazã un deficit
de independenþã a justiþiei
l Avocatul sesizeazã ºi o atingere adusã dreptului la liberul acces la
justiþie în domeniul litigiilor consumatorilor cu bãncile l “În SUA, bãncile
care i-au înºelat pe consumatorii de credite au fost penalizate drastic de
justiþie”

Stimatã Doamnã,
Cunoscând preocuparea

constantã a Guvernului SUA
pentru independenþa justiþiei
din România, preocupare
exprimatã de dumneavoastrã
de fiecare datã când ne-aþi
vizitat þara, vã rog sã primiþi
îngrijorãrile mele cu privire
la acest aspect, gânduri pe
care vi le expun în cele ce urmeazã
mai întâi în calitate de simplu cetãþe-
an, dar ºi de profesor de drept ºi de

avocat al unui mare numãr de
persoane, prejudiciate de
abuzurile de putere economi-
cã ale unor corporaþii cu se-
diu ºi activitate în România.

Simþim, în ultima vreme,
un deficit de independenþã ºi
de imparþialitate a justiþiei ºi
o atingere adusã dreptului la
liberul accces la justiþie în do-

meniul litigiilor consumatorilor cu
bãncile.

În primul rând, e cazul sã atrag

atenþia cã în România sunt prea mulþi
apãrãtori ai bãncilor, pe motiv cã
acestea sunt prea mari pentru a fi lã-
sate sã eºueze. Reamintesc cã ºi poli-
ticienii din epoca ex-premierului
Adrian Nãstase (2000-2004) ºi a
ex-preºedintelui Traian Bãsescu
(2004-2014) au fost consideraþi illo
tempore prea mari ca sã eºueze.
Acum, acei politicieni sunt ori în
închisoare, ori în atenþia DNA.

(continuare în pagina 14)

SE REDESCHIDE DOSARUL MINERIADEI 13-15 IUNIE 1990

Ion Iliescu
ar putea fi cercetat
pentru omor
l Fostul preºedinte susþine cã oricine este liber sã
analizeze ºi sã comenteze evenimentele de atunci
lMiron Cozma: “Adevãraþii vinovaþi sunt încã
în libertate ºi nu au plãtit” l Procurorii militari
au stabilit cã, în urma evenimentelor, 1300 de
persoane au suferit vãtãmãri ºi în jur de 100 de
persoane au decedat

C
ercetãrile în cazul Mine-
riadei din 13-15 iunie
1990 vor fi reluate dupã
25 de ani de la evenimen-

te, perioadã în care au fost emise mai
multe decizii de neîncepere a urmãrii
penale, unele victime ajungând sã fie
despãgubite la CEDO în absenþa
unei hotãrâri judecãtoreºti în þarã.

Instanþa supremã a confirmat, ieri,
decizia procurorilor Parchetului
ICCJ de redeschidere a urmãririi pe-
nale în dosarul mineriadei din 13-15
iunie 1990, în anchetã fiind vizate
circumstanþele în care au fost rãnite
sau omorâte mai multe persoane, în
timpul evenimentelor care au avut
loc la Bucureºti.

Decizia ICCJ este definitivã, do-
sarul urmând sã fie repartizat unui
procuror care va emite, în baza pro-
belor strânse, o rezoluþie.

Acest procuror urmeazã sã stabi-
leascã dacã se impune fie trimiterea

în judecatã a celor implicaþi în dosar,
fie clasarea cazului.

Pe rolul Parchetului de pe lângã
instanþa supremã au fost deschise
mai multe dosare cu privire la eveni-
mentele din 13-15 iunie 1990, fãrã
însã sã fie gãsiþi vinovaþii pentru ace-
le fapte.

Primul dosar, 74/P/1998, înregi-
strat la data de 23 octombrie 1998,
la Secþia Parchetelor Militare, are
ca obiect cercetarea împrejurãrilor
în care au fost omorâþi prin
împuºcare, în perioada 13 - 15 iu-
nie 1990, Mitriþã Lepãdatul, Moca-
nu Velicu Valentin, Dunca Gheor-
ghiþã ºi Drumea Dragoº. În acest
dosar au fost trimiºi în judecatã, în
18 mai 2008, generalii în rezervã
Mihai Chiþac ºi Gheorghe Andriþa,
precum ºi coloneii Traian ªtefan
Cãlin, Dumitru Costea ºi Vasile
Constantin, pentru instigare ºi ten-
tativã la ucidere.

Dosarul a fost restituit la procurori
pentru completarea urmãririi penale,
iar prin rechizitoriul din 27 iulie
2007 s-a dispus, din nou, trimiterea
în judecatã a lui Chiþac, Andriþa,
Costea ºi Constantin. Dosarul a fost
din nou restituit procurorilor, în 23
iunie 2008, pentru refacerea urmãri-
rii penale.

În acelaºi dosar, prin rezoluþia din
19 iunie 2007, s-a dispus începerea
urmãririi penale faþã de fostul
preºedinte Ion Iliescu. Ulterior, pro-
curorul general a dispus, în 7 decem-
brie 2007, infirmarea rezoluþiei din
19 iulie 2007 prin care a fost înce-
putã urmãrirea penalã faþã de Ion
Iliescu ºi continuarea ceretãrilor de
cãtre procurori desemnaþi din cadrul
Secþiei de urmãrire penalã ºi crimi-
nalisticã.

I.P.

(continuare în pagina 3)

Negocieri politice pe trei
posturi cheie din ANRE

Principalele partide politice ar
fi început deja negocierile pe
trei posturi cheie din cadrul

ANRE (reglementatorul pieþei
noastre de energie), care urmeazã sã
fie vacantate în aprilie, potrivit mai
multor surse din piaþã.

Mandatele lui Teodor Bobiº ºi lui
Carmen Filipescu – membri în Comi-
tetul de Reglementare, dar ºi al vice-
preºedintelui ANRE, Claudiu Dum-
brãveanu, expirã în aprilie, la doi ani
ºi jumãtate de la numirea acestora în
Parlament. Claudiu Dumbrãveanu
face parte, de asemenea, din Comite-
tul de Reglementare, alãturi de celã-
lalt vicepreºedinte ANRE Emil Calo-
tã ºi de preºedintele ANRE Niculae
Havrileþ. Acest comitet controleazã

tarifele reglementate ale distribuitori-
lor, furnizorilor ºi transportatorilor de
energie ºi gaze.

Bobiº ºi Dumbrãveanu au fost susþi-
nuþi de PSD în 2012, iar Filipescu de fo-
stul PDL (în prezent absorbit de PNL).

Sursele noastre susþin cã UNPR
doreºte postul de vicepreºedinte
ANRE, care revine PSD, dar „pe fir”
ar fi intrat ºi Partidul Liberal Refor-
mator (PLR), încrezãtor în forþele
sale dupã ce a obþinut, în decembrie,
portofoliul Energiei. Nici PNL nu
s-ar lãsa mai prejos, dupã cum afir-
mã sursele citate, care ar face presiu-
ni asupra PSD sã îi cedeze postul de
vicepreºedinte, alãturi de cel care va
fi vacantat de Carmen Filipescu.

Prin Parlament se zvoneºte cã

PSD l-ar susþine pe deputatul Rodin
Traicu în locul lui Claudiu Dumbrã-
veanu, în timp ce UNPR ºi PLR nici
nu ar fi apucat sã-ºi caute candidaþii
potriviþi. Surse din piaþã ne-au spus
cã este posibil ca Bobiº ºi Filipescu
sã mai câºtige un mandat.

ALINA TOMA VEREHA
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AVOCAT

GHEORGHE

PIPEREA

Avocatul Gheorghe Pipe-

rea a transmis o scrisoare

doamnelor Victoria Nuland,

asistent al secretarului de

stat american, Christine

Lagarde, director general

al Fondului Monetar Inter-

naþional, ºi Viviane Reding,

politician, în care atrage

atenþia asupra unui deficit

de independenþã a justiþiei

ºi a unei atingeri aduse dreptului la liberul accces la justiþie în do-

meniul litigiilor consumatorilor cu bãncile.

Domnia sa considerã cã, în preocupãrile oficialilor occidentali re-

lative la justiþia din România, ar trebui inclus, cu prioritate, ºi

acest domeniu, nu doar cel al justiþiei penale gestionate de DNA.

Instanþele de judecatã au început, din decembrie 2014, sã disjun-

gã dosarele colective intentate de debitorii cu credite în CHF

împotriva bãncilor. Gheorghe Piperea suspecteazã cã reprezen-

tanþii justiþiei ar putea fi influenþaþi de mesajele care vin din par-

tea sectorului bancar.

Avocatul este de pãrere cã

practica judecãtorilor încalcã

dreptul la un proces echita-

bil, la un proces în justiþie,

întrucât o acþiune individualã

este mult mai scumpã,

având în vedere cã, din

punct de vedere al logisticii,

efortul avocaþilor este de 4-5

ori mai mare în acest caz.

Recent, primul dosar co-

lectiv, coordonat de avocatul Gheorghe Piperea, în care 90 de

clienþi înscriºi au solicitat conversia creditelor contractate de la

Credit Europe Bank, din franci elveþieni (CHF) în lei, la cursul

istoric, a fost respins în primã instanþã. Avocatul va contesta

decizia Tribunalului Capitalei la Curtea de Apel Bucureºti.

Gheorghe Piperea coordoneazã 16 dosare colective pe CHF,

care sunt în curs de pronunþare, ºi alte 20 de cazuri, de aseme-

nea, colective, constituite în al doilea val, toate acestea fiind ºi

ele în pericol sã fie disjunse sau respinse, pe modelele de la înce-

putul anului în curs.

INTERNATIONAL

Succesul AeRO a intrat la apã
l Valoarea tranzacþiilor zilnice a scãzut de circa 118 ori, în prima
sãptãmânã de la lansarea oficialã ºi a ajuns, ieri, la 100 de euro l Brokerii
sunt însã optimiºti

Relansarea sistemului al-
ternativ de tranzacþio-
nare al Bursei de Valori

Bucureºti, sub denumirea
AeRO, a avut parte numai de o
zi de glorie, chiar în ºedinþa de
debut, dupã care interesul in-
vestitorilor pentru noii emitenþi
s-a evaporat.

Pe 25 februarie, când au fost
listate companiile “Delivery
Solutions” ºi “Carpathia Capi-
tal”, a fost înregistratã o lichidi-
tate de circa 286.000 de lei
(63.555 euro), pentru ca valoa-
rea totalã a tranzacþiilor sã
scadã dramatic în numai o sãp-
tãmânã, de peste 118 ori, la valoarea
de 2.418 lei (537 euro), în ºedinþa de
joi 5 martie.

Vineri, schimburile pe ATS au to-
talizat 4.291 lei, iar, ieri, numai 496
de lei.

Cifrele vorbesc de la sine, însã
brokerii, mai optimiºti din fire,
îndeamnã la rãbdare ºi dau ºanse de
succes “AeRO”, pe termen lung.

Ludwik Sobolewski, directorul
general al BVB, ne-a spus cã valoa-

rea tranzacþiilor va creºte odatã
cu extinderea oportunitãþilor de
investiþii ºi ca rezultat al impli-
cãrii investitorilor de retail,
AeRO fiind “o piaþã pentru
companii mici, cu valori mici
ale free float-ului”.

BVB a prezentat companii
foarte dinamice ºi atrãgãtoare
ca potenþiali emitenþi pentru
AeRO, iar multe dintre ele
mi-au atras interesul, ne-a de-
clarat, Rãzvan Paºol, directorul
general al Intercapital Invest.

Domnia sa considerã însã cã
perspectivele de creºtere ale
fiecãrei companii trebuie sã fie

analizate individual, pe baza unor in-
formaþii mai detaliate, “pe care nu le
avem acum”.

PETRE BARAC
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LEGEA FALIMENTULUI PERSONAL:

Executarea datoriilor -
o afacere privatã

Planul de
rambur-
s a r e a

dator i i lor ar
putea fi propus
ºi executat în
afara instanþe-
lor judecãto-
reºti, potrivit
proiectului Legii insolvenþei persoa-
nelor fizice iniþiat de deputatul PSD
Ana Birchall.

Domnia sa a precizat: “Deºi eu,
ca avocat, ºtiu cã pentru acurateþe
juridicã legea insolvenþei per-
soanelor fizice este bine sã se
desfãºoare sub controlul instanþe-

lor de judecatã, la solicitarea MJ ºi
CSM, motivatã de o supraîncarcare
a instanþelor, ºi pentru cã nu am
vrut ca un debitor sã solicite deschi-
derea procedurii ºi sã aºtepte 1 an
pânã la primul termen, eu am intro-
dus procedura mixtã, care ii permi-
te debitorului sã propunã ºi sã exe-
cute planul de rambursare a dato-
riilor în afara instanþelor de judeca-
tã ºi numai contestaþiile sã fie solu-
þionate, în termene precis regle-
mentate (de maxim 7 zile) de cãtre
instanþele de judecatã.

E.O.
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Partidele se bat pe
comitetul care controleazã
tarifele reglementate
pentru energie ºi gaze.


