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Grecia a
rambursat încã
584 de milioane
de euro cãtre FMI

Grecia a rambursat ieri, Fondului
Monetar Internaþional (FMI), o nouã
tranºã dintr-un împrumut pe termen
scurtm de 1,6 miliarde de euro, sca-
dent în 20 martie, ceea ce reduce tot
mai mult lichiditãþile þãrii.

Statul elen a transferat 584 de mi-
lioane de euro (615 milioane de do-
lari) în conturile FMI, conform ca-
lendarului stabilit anterior, a declarat

Gabriel Sakel-
laridis, purtãtor
de cuvânt al gu-
vernului elen.
Ultima tranºã
din acest credit,
de aproape 353
milioane de
euro, trebuie
plãtitã pânã la

data de 20 martie.
Ministerul Finanþelor de la Atena

a programat pentru data de 18 martie
o licitaþie de certificate de trezorerie,
prin care statul vrea sã atragã un mi-
liard de euro. Emisiunea vine în con-
diþiile în care Grecia trebuie sã ram-
burseze în aceastã sãptãmânã ºi alte
împrumuturi.

Autoritãþile elene s-au întâlnit
sãptãmâna trecutã cu oficiali ai Co-
misiei Europene ºi ai principalilor
creditori externi ai Greciei, în vede-
rea finalizãrii înþelegerii de prelungi-
re cu patru luni a acordului de finan-
þare destinat Greciei. O nouã rundã
de discuþii între pãrþi este programa-
tã la Bruxelles, în 19 martie.

V.R.

DESPÃGUBIRI PENTRU O FRAUDÃ DIN
NEGURA VREMII

Glencore trebuie sã-i plãteascã
Petrom 40 de milioane de dolari

Un tribunal din Marea Brita-
nie a decis ca Glencore Plc
sã-i plãteascã OMV Petrom

circa 40 milioane de dolari, pentru o
livrare frauduloasã de petrol, care a
avut loc la începutul anilor ‘90, rela-
teazã Bloomberg.

În perioada 1993-1996, Marc
Rich & Co., care s-a transformat mai
târziu în Glencore Inter-
national AG, a livrat, fal-
sificând documentele, 32
de transporturi de þiþei la o calitate
mai slabã decât cea comandatã de
companiile deþinute de statul român.
Conform sursei citate, instanþa a de-
cis cã, primind þiþei de slabã calitate,
companiile controlate de stat au fost
înºelate cu 40,1 milioane de dolari.

Glencore poate face apel la aceastã
decizie.

Instanþa a arãtat cã tranzacþia a
fost intermediatã de Petrolexportim-
port SA (Petex), companie care, la

data faptelor, era controlatã de statul
român. Beneficiarii comenzii au fost
Rafirom ºi Compania Românã de
Petrol, respectiv strãmoºii „Petrom”
- companie care a luat fiinþã în 1997,
potrivit surselor noastre .

Bloomberg relateazã cã frauda a
fost datã în vileag de un fost angajat
al Glencore, care i-a informat pe re-

prezentanþii Petex în
2002 asupra cazului.

Surse apropiate situa-
þiei ne-au spus cã Petex a acþionat
Glencore în judecatã pentru a recu-
pera dauna, dar tribunalul i-a respins
cauza, pe motiv cã societatea preju-
diciatã este fostul Rafirom – actualul
Petrom. Sursele noastre susþin cã,
dupã aceastã decizie, Petex ar fi in-
format Petrom, care a dat Glencore
în judecatã în 2008.

A.T.
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SUPRAEVALUÃRI CU MILIOANE DE EURO, DUPÃ REÞETA
APLICATÃ DE ALINA BICA ªI CRINUÞA DUMITREAN

Preºedintele
ANI, sãltat

pentru “jaful”
de la ANRP

l Adrian Iuraºcu, PNL: “Cesionarii de drepturi
trebuiau sã plãteascã impozite”

E
valuatorii care s-au ocupat
de retrocedãrile gestionate
de Autoritarea Naþionalã
pentru Restituirea Proprie-

tãþilor (ANRP) au greºit calculele cu
milioane de euro, iar cazul Alina Bica,
arestatã în toamnã, pentru o supraeva-
luare de 62 de milioane de euro, se
pare cã nu a fost deloc o întâmplare.

Pe aceeaºi reþetã, se pare cã au lu-
crat la ANRP ºi Horia Georgescu,
actualmente preºedinte al Agenþiei
Naþionale de Integritate (ANI), ºi
Ingrid Zaarour, fosta ºefã a ANRP
din perioada 2007 –2009, dupã cum
susþin procurorii.

Horia Georgescu a fost reþinut,
ieri, de Direcþia Naþionalã Antico-

rupþie (DNA), cu propunere de are-
stare preventivã, fiind acuzat cã a
aprobat despãgubiri supraevaluate
cu 75 de milioane de euro, în perioa-
da în care era membru al Comisiei
Centrale pentru Stabilirea Despãgu-
birilor, din cadrul Autoritãþii Naþio-
nale pentru Restituirea Proprietãþilor
(ANRP).

În acelaºi dosar, este cercetatã sub
control judiciar ºi Ingrid Zaarour.

Avocatul lui Horia Georgescu,
Cristian Ene, a declarat cã nu era
atributul domnului Georgescu sã
evalueze terenurile.

“Cu toþii ºtim cã, la ANRP, valorile
erau foarte mari”, a spus domnia sa,
adãugând: “Nu era o sumã ce atrãgea
atenþia din acest punct de vedere, eva-
luatorii erau cei îndrituiþi de lege sã
stabileascã valoarea imobilelor”.

Preºedintele demisionar al ANRP,
George Bãeºu, a declarat, în ocazia
arestãrii fostei ºefe DIICOT, Alina

Bica, cã mai mult de jumãtate din ac-
þiunile la Fondul Proprietatea sunt
date unor persoane care ori nu le me-
ritau, ori ca urmare a supraevaluãri-
lor, ceea ce înseamnã o fraudã cam
de 1,5-2 miliarde de euro.

Adrian Iuraºcu, vicepreºedinte al
PNL, care a coordonat lung timp
asociaþiile de proprietari care cereau
despãgubiri, ne-a spus: “În sfârºit, ja-
ful de la ANRPeste scos la luminã”.

Potrivit domniei sale, PNLva face
un audit al activitãþii ANRP, consi-
derând cã trebuie evaluatã ºi activi-
tatea din 2012-2015, nu numai cea
din 2008-2011.

“Când se va face un audit pe pe-
rioada în care a fost preºedinte do-
amna Anca Opre, despre care nu
vorbeºte nimeni?”, se întreabã dom-
nul Iuraºcu.

ADINA ARDELEANU
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“Regimul Iliescu-Roman
nu avea autoritatea moralã sã
acorde certificate de revoluþionar”
l “Redeschiderea dosarului Mineriadei - obligaþie elementarã a
autoritãþilor” l “Nu am fãcut comerþ cu nimic, niciodatã, darãmite cu…
arme!” l “Am fost furaþi, minþiþi ºi înºelaþi de o grupare politicã
transpartinicã, formatã din indivizi fãrã scrupule ºi apãratã mediatic de o
mafie propagandisticã ticãloasã”

(Interviu cu domnul Marian Munteanu,
liderul demonstraþiei studenþeºti din Piaþa

Universitãþii din 1990)

Reporter: Care este opinia dum-
neavoastrã cu privire la redeschide-
rea dosarului Mineriadei din 13-15
iunie 1990?

Marian Munteanu: Poate cã ci-
neva doreºte sã ajungem, în sfârºit, un
stat de drept. Vom vedea, cãci e drum
lung pânã acolo. Evident, era o obli-
gaþie elementarã a autoritãþilor, obli-
gaþie neonoratã de multã, multã vre-
me. Rãmâne sã vedem dacã va fi re-
zolvat dosarul respectiv (ºi mã refer
inclusiv la elucidarea blocajelor de
pânã acum - cum ar fi, printre altele,
asa-zisa "anchetã" coordonatã de
domnul general Dan Voinea, care ri-
dicã, ºi ea, multe semne de întrebare).

Reporter: Aþi fost iniþia-
torul ºi coordonatorul de-
monstraþiei studenþeºti din
Piaþa Universitãþii, din 1990,
fiind principalul promotor al
nonviolenþei ca atitudine ci-
vicã în România postdecem-
bristã. Evenimentele din 1990 au fost
terminate în mod violent, prin inter-
venþia minerilor, sub guvernarea lui
Petre Roman ºi preºedinþia lui Ion
Iliescu. Procurorii militari au stabilit
cã, în urma evenimentelor din iunie
1990, 1300 de persoane au suferit vã-
tãmãri, iar 100 au decedat. Cine sunt,
în opinia dvs, vinovaþii pentru acele
evenimente ºi de ce nu au fost pânã

acum pedepsiþi?
Marian Munteanu: E vorba de

douã tipuri de responsabilitãþi – una
penalã ºi una, la fel de importantã,
sau poate chiar mai importantã, de
naturã moralã ºi politicã.

A consemnat
ANCUÞA STANCIU
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DEPUTATUL PSD ANA BIRCHALL:

“Vom avea un risc de creditare, dacã bãncile
nu soluþioneazã problemele debitorilor”

Þ
ara noastrã nu are o istorie a
creditelor, este de pãrere de-
putatul PSD Ana Birchall,
care subliniazã cã, dacã nu

vor fi aduse în atenþia publicã unele
soluþii pentru rezolvarea problemelor
pe care debitorii le întâmpinã, vom
avea un risc de creditare în viitor.

“Cum vor trãi bãncile când oamenii
nu vor mai veni sã ia credite? Sistemul
bancar trebuie sã gãseascã o soluþie,
pentru cã riscul neîncrederii în viitor
este unul real. Cei care au acum pro-
bleme cu creditele au spus clar cã nici
ei, nici copiii ºi nici nepoþii lor nu se
vor mai încumeta sã se împrumute la
bãnci, pentru cã au rãmas fãrã casã,
fãrã masã, fãrã viitor. ªi-au vândut vii-

torul lor ºi al copiilor lor”.
Ana Birchall considerã corect

ca debitorii ºi creditorii sã împartã
riscul.

Domnia sa a precizat, ieri, în ca-
drul unei conferinþe de profil: “Încã
nu vãd din partea bãncilor sã vinã
pânã la jumãtatea drumului. Se pre-

fac. Am dovezi clare ce aratã cã o
anumitã bancã acorda un curs de
conversie mai mare decât cursul
CHF de la BNR. Acest lucru nu
înseamnã negociere”.

Marius Dunca, preºedintele Auto-
ritãþii Naþionale pentru Protecþia
Consumatorilor (ANPC), a reiterat,
ieri, cã în urma sesizãrilor ºi recla-
maþiilor clienþilor, au fost cazuri
punctuale în care s-a ajuns la o înþe-
legere între bancã ºi clienþi, prin con-
versia creditului din franci elveþieni
în lei, cu aplicare de reducere pe sold
ºi scãderea dobânzii.

EMILIA OLESCU
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MARIUS DUNCA, ANPC:

“Sunt IFN-uri care cer dobândã la
credite ºi de peste 5000% pe an”
l ANPC va derula controale tematice la instituþiile financiare nebancare

Autoritatea Naþionalã pentru
Protecþia Consumatorilor
(ANPC) va demara con-

troale tematice la instituþiile finan-
ciare nebancare (IFN), dupã ce a
primit sesizãri de la clienþi potrivit
cãrora acestea percep dobânzi anua-
le la depozite între 4.000% ºi
6.000%, potrivit lui Marius Dunca,
preºedintele Autoritãþii.

Domnia sa a precizat, ieri, în cadrul
unui eveniment de profil: “Observ, în
ultima perioadã, o campanie a unor
IFN-uri cuodobândãanualãde4.000%
pânã la 6.000%. Asta ce înseamnã?
Dacã iau un euro, dupã un an dau
5.000 de euro înapoi? Iau 10 euro ºi
dau 50.000 de euro înapoi?. Din pun-
ctul meu de vedere, undeva lucrurile
nu sunt în regulã ºi o sã facem un con-
trol de fond la toate IFN-urile sã

vedem unde respectã ºi unde nu
respectã legislaþia. Nu poþi sã iei 100
de euro împrumut ºi sã dai jumãtate de
miliondeeuroînapoi,nuesteînregulã”.

Marius Dunca a precizat cã
dobânzile respective sunt afiºate la
vedere, fiind percepute pentru

împrumuturi pe termen scurt: “Vãd
cã duc o campanie agresivã pe Face-
book - imediat cum deschizi Facebo-
ok-ul îþi apare un IFN care zice:
«Vino la noi ºi te împrumutãm
într-un minut»”.

ªeful ANPC a avertizat consuma-
torii sã nu se împrumute la IFN-uri
cu astfel de dobânzi pentru a-ºi achi-
ta ratele la creditele de la bãnci, în
condiþiile unor situaþii dificile gene-
rate de creºterea cursului de schimb
pentru dolar ºi franc elveþian:
“Având în vedere cã au crescut dola-
rul ºi francul elveþian, trag un semnal
de alarmã sã nu ajungem sã ne
împrumutãm de la un IFN ca sã pu-
tem plãti rata la bancã pentru credit.

E.O.
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Marian Munteanu a fost coordonatorul demonstraþiilor studenþeºti anticomuni-

ste din Piaþa Universitãþii, din anii 1990, terminate în mod violent prin intervenþia

minerilor, sub guvernarea lui Petre Roman ºi preºedinþia lui Ion Iliescu.

A fost arestat pe 13 iunie 1990, eliberat dupã-amiazã ºi apoi sechestrat ºi bãtut

în dimineaþa de 14 iunie 1990, în sediul Universitãþii Bucureºti, de cãtre minerii

coordonaþi de forþele de ordine ºi reprezentanþii conducerii statului.

Dupã numai 4 zile, a fost din nou arestat abuziv ºi deþinut politic la penitencia-

rul Jilava, fiind eliberat dupã douã luni de detenþie, în urma presiunilor naþiona-

le ºi internaþionale.

Statul elen
trebuie sã
ramburseze
ºi alte
împrumuturi,
în aceastã
sãptãmânã.

COMPANII

“Banca rea” din Austria face
prima victimã în Germania

Düsseldorfer Hypothe-
k e n b a n k ( D u e s-
selHyp) din Germa-

nia a devenit prima victimã a
moratoriului impus de autori-
tãþile austriece pentru plata
datoriilor Heta Asset Resolu-
tion (HAR), “banca rea” care
a preluat activele neperformante ale
bãncii Hypo Alpe Adria.

DuesselHyp, specializatã în acor-
darea creditelor imobiliare, a fost
preluatã de Fondul de Protecþie a
Depozitelor, care este administrat de
Asociaþia Bãncilor din Germania
(BdB). Aceastã organizaþie repre-
zintã interesele a peste 200 de bãnci
private din Germania.

Datele din raportul anual pentru
2013 aratã cã expunerea DuesselHyp

faþã de Hypo Alpe Adria era de
348 de milioane de euro. Obli-
gaþiunile emise de Hypo pentru
finanþarea portofoliului sãu de
credite au fost transferate cãtre
HAR anul trecut.

La jumãtatea anului trecut,
Düsseldorfer Hypotheken-

bank avea o ratã de adecvare a capi-
talului de rang I de 11,6%, în scãdere
de la 13,2% în aceeaºi perioadã a
anului precedent.

Dupã toate standardele internaþio-
nale, o ratã CT1 de 11,6% indicã o
bunã capitalizare. ªi atunci, cum a
fost posibilã prãbuºirea bãncii Dues-
selHyp în urma unei pierderi de
“doar” 348 de milioane de euro?
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