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Buffett: “Este posibil
ca ieºirea Greciei din
zona euro sã nu fie un
lucru rãu”

Zona euro ar putea face faþã
ieºirii Greciei din aceastã uniune,
potrivit miliardarului american
Warren Buffett, în opinia cãruia este
posibil ca “Grexit-ul” sã nu fie un lu-
cru rãu pentru uniunea monetarã,
mai ales cã nu este obligatoriu ca
aceasta sã aibã pentru totdeauna ace-
iaºi membri.

“Dacã, în final, grecii pãrãsesc
zona euro, ar putea sã nu fie un lucru
rãu pentru zona euro. Ar putea fi o
idee bunã în mai multe moduri, dacã
toatã lumea învaþã cã regulile sunt
importante”, a declarat Buffett
într-un interviu acordat postului
CNBC.

Potrivit miliardarului, nu este
“stabilit” ca zona euro sã aibã “exact
aceiaºi membri pe care îi are astãzi”.

Buffett a amintit cã a fost întotdeau-
na sceptic în legãturã cu eficienþa zo-
nei euro, precizând cã uniunea mone-
tarã a avut probleme structurale încã
de la înfiinþare. Cu toate acestea, zona
euro nu reprezintã un eºec, conform
spuselor miliardarului american.

“Zona euro nu a murit ºi s-ar putea
sã nu moarã niciodatã, dar trebuie sã
lucreze la armonizarea problemati-
cilor fiscale din þãrile membre. Nu
poate trãi dacã popoarele merg în di-
recþii diferite. Germanii nu îi vor fi-
nanþa la nesfârºit pe greci”, a averti-
zat Buffett. (V.R.)

UNPR þinteºte posturi în
ANRE ºi companii energetice

Generalul Gabriel Oprea pare cã
ºi-a fãcut socoteala cã menþinerea
PSD la guvernare ar depinde de
UNPR – partid pe care îl conduce cu
o mânã de fier. Gurile rele de prin
parlament susþin cã domnia sa ar fi
orchestrat un adevãrat asalt asupra
companiilor energetice controlate de
PSD ºi Partidul Liberal Reformator
(PLR), unde þinteºte fun-
cþii importante de condu-
cere.

Se spune cã UNPR ar fi prins un
moment bun sã cearã imperativ de la
PSD postul de vicepreºedinte
ANRE (reglementatorul pieþei noa-
stre de energie, care þine în mânã ve-
niturile consistente ale giganþilor
energetici ºi companiilor).

Trei posturi cheie din cadrul
ANRE urmeazã sã fie vacantate din
23 aprilie. Mandatele lui Teodor
Bobiº ºi al lui Carmen Filipescu -
membri în Comitetul de Reglemen-
tare, dar ºi al vicepreºedintelui
ANRE, Claudiu Dumbrãveanu, ex-

pirã în aceastã lunã, la doi ani ºi ju-
mãtate de la numirea acestora în Par-
lament. Claudiu Dumbrãveanu face
parte, de asemenea, din Comitetul de
Reglementare, alãturi de celãlalt vi-
cepreºedinte ANRE Emil Calotã ºi
de preºedintele ANRE Niculae Ha-
vrileþ. Acest comitet controleazã ta-
rifele reglementate ale distribuitori-

lor, furnizorilor ºi tran-
sportatorilor de energie ºi
gaze. Bobiº ºi Dumbrãve-

anu au fost susþinuþi de PSD în 2012,
iar Filipescu de fostul PDL (în pre-
zent absorbit de PNL).

Însã, pentru postul de vice-
preºedinte ANRE s-ar lupta ºi PNL
(care a constatat cã are mai mulþi
membri în Parlament decât în urmã
cu doi ani), dar ºi UDMR, care, sim-
þind cât de încolþit este PSD-ul, vrea
sã profite ºi sã-ºi plaseze oameni în
poziþii cheie.

ALINA TOMA
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Îngenunchiaþi în faþa FMI
F

ondul Monetar Internaþio-
nal ºi-a ridicat poalele, în
Raportul pe România (dat
publicitãþii vineri), iar, de-

desubt, s-a zãrit cumîi stã în genunchi
Statul Român, obli-
gat sã uite de intere-
sele cetãþenilor sãi, în
favoarea intereselor
sistemului bancar:

“Riscurile legale
rãmân o preocupare
majorã pentru siste-

mul bancar. Un val de procese recente
pe baza Codului civil adoptat în 2013
referitoare la clauzele abuzive din
contractele de credit a dus la situaþia
în care deciziile instanþelor inferioa-
re sunt atacate cu apel pe motiv cã
sunt împotriva practicilor de piaþã.
Dacã acele verdicte devin baza unor
acþiuni de tip «class action» [n.r. -
procese colective], ele pot reprezenta
o ameninþare pentru stabilitatea siste-
mului. Drept rãspuns, autoritãþile au
întocmit un plan pentru stabilirea
unor instanþe specializate care sã se
ocupe de aceste cazuri. Totuºi, im-
plementarea acestui plan a fost
întârziatã în mod repetat din motive

administrative”.
Când medicul îþi spune cã fumatul

reprezintã un risc pentru viaþa ta, asta
înseamnã cã trebuie sã te laºi de fu-
mat.

Când FMI spune cã procesele co-
lective „pot reprezenta o ameninþare
pentru stabilitatea sistemului”, asta
înseamnã cã procesele colective tre-
buie eliminate.

Ceea ce s-a ºi întâmplat.
Începând din 24 decembrie

2014, instanþele noastre de judeca-
tã s-au apucat sã disjungã dosarele
colective, coordonate de avocatul
Gheorghe Piperea, intentate de de-
bitorii cu credite în franci elveþieni
(CHF).

La 9 martie, Piperea ne-a infor-
mat cã are în coordonare un numãr
de ºaisprezece dosare colective pe
CHF aflate în curs de pronunþare ºi
cã alte douãzeci sunt constituite
într-un aºazis “al doilea val”, aflat

în pericol sã fie spart, la impactul cu
judecãtorii.

Dar, ier i , as ta încã nu se
întâmplase.

De aceea, uimesc afirmaþiile unor
surse din interiorul Bãncii Naþionale
a României (BNR), care contrazic

Raportul FMI, susþinând cã, la mo-
mentul actual, nu existã procese co-
lective intentate bãncilor noastre,
stabilitatea sistemului bancar nefiind
afectatã de acest tip de procese.

Contradicþia este flagrantã, dar
poate avea o explicaþie, care eviden-

þiazã cât de nepotrivitã poate fi coor-
donarea de la distanþã pe care o prac-
ticã FMI, fãrã grija pentru dreptul la
proces echitabil (figurând în Con-
venþia Europeanã a Drepturilor
Omului) ºi fãrã cunoaºterea „speci-
ficului local”.

Horaþius Dumbravã, membru al
Consiliului Superior al Magistraturii
(CSM), spune cã afirmaþiile FMI
sunt neconcordante cu realitãþile si-
stemului judiciar din þara noastrã, în
primul rând pentru cã ignorã “sim-
plul fapt” cã toate apelurile formula-
te împotriva hotãrârilor judecãtorii-
lor sunt soluþionate, în aceste cãi de
atac, de complete specializate de la
tribunal, “adicã, pânã la urmã, jude-
cãtori/instanþe specializate sunt cele
ce se pronunþã asupra unor astfel de
cauze”.

Alte surse judiciare susþin, chiar,
cã înfiinþarea tribunalelor specializa-
te aminteºte de tribunalele extraordi-
nare destinate sã dea un parfum de
legalitate unor decizii politice
greºite ºi contrare cetãþenilor, cum
existã în toate dictaturile ºi cum
existau ºi pe vremea lui Nicolae
Ceauºescu, iar care acum sunt inter-
zise prin Constituþie.

Ignorã FMI Constituþia ºi istoria
României?

(continuare în pagina 15)
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London Stock Exchange învaþã IMM-urile
sã vorbeascã pe limba investitorilor
l Romcab, Sunwave ºi GRS, acceptate în programul ELITE

(Interviu cu doamna Barbara Lunghi, Head of SMEs markets la Borsa
Italiana, London Stock Exchange Group)

Reporter: Care este interesul
London Stock Exchange în
România?

Barbara Lunghi: Promovãm
programul ELITE în Europa. Vrem
sã avem ºi vom avea companii din
România în program. Dorim ca oa-
menii de afaceri din România sã cu-
noascã programul ºi beneficiile sale.

Elite este un program de doi ani de
zile prin care pregãtim conpaniile
pentru creºtere pe termen lung ºi
pentru accesarea unui “pool” de li-
chiditate, prin intermediul unor cali-
ficãri mai sofisticate.

A consemnat

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

Exportul de cãrbune
în Serbia, cartoful fierbinte
din moþiunea PNL

Liberalii pregãtesc, de câteva
zile, o moþiune simplã de cen-
zurã pe mineritul energetic,

prin care vor sã arate dezastrul cu
care se confruntã producþia de ener-
gie pe bazã de lignit ºi de huilã, dar ºi

cea pe bazã de uraniu, dupã cum a re-
latat în exclusivitate ziarul BURSA.

Surse politice ne-au declarat cã
liberalii vor, cu aceastã ocazie, sã-i
cearã socotealã premierului Victor
Ponta pentru controversatul export
de cãrbune realizat de Complexul
Oltenia (CEO) în Serbia: „În varã,
premierul a avut o vizitã oficialã în
Serbia, unde a fost iniþiat acest ex-

port, þara vecinã confruntându-se cu
inundaþii fãrã precedent. Se pare cã,
în urma acestei întâlniri, a rãmas sta-
bilit ca exportul sã fie realizat direct
de Complexul Oltenia, gigantul
energetic gorjean din fieful domnu-
lui Ponta, la un preþ foarte avantajos
pentru sârbi. (A.T.)

(continuare în pagina 2)
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Dumbravã, CSM:
“Se pune problema
unui amestec nepermis
în actul de justiþie”

Afirmaþia FMI este mai mult
decât riscantã, considerã judecãto-
rulHoraþiusDumbravã,membrual
Consiliului Superior al Magistratu-
rii (CSM), subliniind, chiar, cã se
pune problema unui amestec ne-
permis în actul de justiþie. (E.O.)

(continuare în pagina 15)

Surse BNR:
“Nu înþelegem unde
este pericolul”

“În momentul de faþã, stabilita-
tea sistemului bancar nu este afec-
tatã de procesele colective, pentru
cã nu avem astfel de procese (n.r.
justiþia a disjuns în jur de opt dosa-
re colective, de la finalul anului
trecut ºi pânã acum)”, susþin unele
surse din Banca Naþionalã a
României (BNR), care ne-au de-
clarat: “Întotdeauna conducerea
BNR a spus cã, dacã existã clauze
abuzive în contractele de credit,
este normal ca acestea sã fie
eliminate. (EMILIA OLESCU)

(continuare în pagina 15)

Piperea: “Opiniile FMI - o palmã la adresa
justiþiei”

Opiniile Fondului Monetar
Internaþional reprezintã, în opinia
avocatului Gheorghe Piperea, “o
palmã la adresa justiþiei ºi o ame-
ninþare voalatã sau o acþiune de in-
timidare, prin care se atrage atenþia

cã va fi mai rãu dacã ºi instanþele su-
perioare vor avea aceleaºi hotãrâri
ca acelea inferioare”, urmând sã fie
provocat un risc sistemic. (E.O.)

(continuare în pagina 15)

Nicoleta Grigorescu: “FMI este subiectiv,
pentru cã este tot un creditor”

FMI este o entitate ale cãrei opi-
nii corespund propriilor interese,
dar poate nu corespund interesului
social, este de pãrere avocatul Ni-
coleta Grigorescu, partener în ca-
drul Casei de avocaturã “Deleanu
ºi Grigorescu”. Domnia sa susþine
cã Fondul este subiectiv, fiind tot

un creditor, asemeni bãncilor.
De aceeaºi pãrere este ºi judecã-

torul Horaþius Dumbravã, care
considerã cã afirmaþiile FMI sunt
partizane, subiective ºi neconcor-
dante cu realitãþile sistemului judi-
ciar din þara noastrã. (E.O.)

(continuare în pagina 15)

Grigorescu, avocat:
“Legislativul a
rãmas în urma
situaþiei generale”

Toatã lumea constatã cã efecte-
le sunt cele care provoacã instabi-
litatea bancarã, dar nimeni nu se
întreabã care sunt cauzele, a þinut
sã precizeze avocatul Gheorghe
Piperea, subliniind: “ANPC are
procese colective.

(continuare în pagina 15)

Dunca, ANPC: “Cei
care au greºit trebuie
sã plãteascã”

Dacã vor fi constatate la infinit
clauze abuzive în contractele de
credit, sistemul bancar va fi
într-un pericol iminent, este de
pãrere Alin Iacob, preºedintele
Asociaþiei Utilizatorilor de Servi-
cii Financiare din România
(AUSRF), care subliniazã cã pro-
cesele din justiþie dovedesc acest
lucru.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

DUPÃ CE A ATRAS 10 MILIOANE EURO DE
LA INTERNATIONAL INVESTMENT BANK

Agricover Credit IFN vrea sã
spargã monopolul bãncilor în
finanþarea proiectelor europene

Agricover Credit IFN va fi-
nanþa proiectele europene
derulate de fermieri din

fonduri de la UE, în cadrul Pro-
gramului Naþional de Dezvoltare
Ruralã (PNDR) din actualul exer-
ciþiu bugetar european, a anunþat,
ieri, Robert Rekkers, directorul

general al societãþii financiare ne-
bancare.

Domnia sa a precizat: “Suntem in-
teresaþi sã jucãm un rol activ în fi-
nanþarea proiectelor europene”.

IOANA ªTEFAN

(continuare în pagina 2)

London Stock Exchange îºi extinde, în þara

noastrã, programul “Elite”, dedicat susþinerii

IMM-urilor în pregãtirea pentru creºterea afa-

cerii ºi pentru accesarea oportunitãþilor de fi-

nanþare pe termen lung.

Bursa londonezã a atras deja trei companii

autohtone în program – Romcab, Sunwave

ºi GRS - ºi mai cautã “cursanþi” în domenii

precum producþie, industrie grea, modã,

tehnologie, servicii financiare ºi agri-busi-

ness. Costurile pentru participanþi se ridicã

la 20.000 de euro pentru cei doi ani ai pro-

gramului.

Elite a fost lansat în aprilie 2012 ºi a atras, în

peste doi ani, peste 200 de companii, 130 de

consultanþi ºi 70 de investitori instituþionali.

Barbara Lunghi, ºefa pieþelor pentru IMM-uri de

la Borsa Italiana, din London Stock Exchange

Group, a avut amabilitatea sã ne acorde un in-

terviu despre acest program.


