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VALENTIN-ALEXANDRU JUCAN, ÎNTRE TREI ªI PATRU ANI

“Generaþia PRO” e
foarte nasoalã
U

n membru din turma Consiliului Audiovizualului,
pe nume Valentin-Alexandru Jucan, a reuºit în premierã
mondialã sã dea formã scrisã abisului intelectual, postându-ºi apologia la Adrian Sârbu pe pagina
personalã de Facebook, adresatã
dispreþuitor actualului ºef al PRO
T V, lituanianul Aleksandr as
Cesnavicius, care începe cu cuvintele “Domnule Cesnavicius, Nu
veþi fi niciodatã Adrian Sârbu”, ºi
se terminã cu “Domnule Cesnavicius, “Gândeºte liber”! Fincã [sic!]
dumneavoastrã nu sunteþi ProTV.
<<Noi suntem ProTV>>!”
Înþelegeþi încã din introducere de
ce spun cã avem de-a face cu un caz
abisal: “Fincã” îi aparþine acestui absolvent de douã facultãþi.
Valentin-Alexandru Jucan este
un violoncelist clujean care,
rãmânând nelãmurit la prima facultate, a simþit nevoia sã urmeze ºi
Dreptul din localitate, dar, dupã
cum pare, nici a doua nu l-a ajutat
decât drept pretext sã facã carierã
(cacofonia nu îmi aparþine) în administraþie, trecând drept consilier
prin trei ministere, (între care
ºi...Ministerul Culturii!), înainte sã
pãstoreascã audiovizualul.
El s-a supãrat cã PRO TV a difuzat
un interviu cu fata violatã din Vaslui,

EURO = 4,4269 RON

Rãzboaiele valutare
nu rezolvã problemele
economice structurale

O

fãcând “circ pentru bani”, obþinuþi
din lãrgimea audienþei.
Da, nu e deontologic.
Jucan putea sã se limiteze la atât.
Dar pe el îl mãnâncã sã-i dea peste
nas lituanianului, comparându-l pe
Cesnavicius cu Sârbu: “...nu veþi
atinge niciodatã nivelul a ceea ce a
creat el sau modul în care a ºtiut sã
fie pãrintele unei generaþii valoroase
de jurnaliºti.”
Este inutil sã invoc Pro TV- ul
din 1996 al lui Adrian Sârbu, când

un reporter al televiziunii sale a
anunþat-o pe soþia unui pilot cã
acesta a decedat într-un accident
aviatic, a filmat reacþiile soþiei ºi
le-a difuzat pe post – este inutil,
întrucât cazul acesta de infamie
jurnalisticã a intrat în manualele de
jurnalism româneºti ºi este studiat
la facultate.
Ce sã spun?!
MAKE
(continuare în pagina 2)

monedã care se apreciazã faþã de cele ale principalilor parteneri comerciali nu conduce neapãrat la pierderea competitivitãþii.
Timp de douã decenii, între 1970 ºi
1990, yenul japonez
s-a apreciat semnificativ faþã de dolar, iar
Þara Soarelui Rãsare
a devenit una dintre
puterile economice
CÃLIN
globale.
RECHEA
La fel, deprecierea
nu garanteazã creºterea competitivitãþii, ci doar un avantaj pe termen
scurt care, în funcþie de mãrimea
economiei unde are loc, va determina iniþierea unor “rãzboaie valutare”
cu efecte deosebit de negative.
În cãrþile sale “Rãzboaiele valutare” ºi “Moartea banilor”, James Rickards scrie cã existã doar învinºi în
aceste rãzboaie, învingãtori fiind
doar aceia care nu participã.
Evoluþia cursurilor valutare, similar altor mecanisme ale pieþei, reflectã performanþa economicã (n.a. doar
în absenþa intervenþiilor, bineînþeles). Dacã acesta este “alterat” prin
acþiunea bãncilor centrale, atunci
este eliminat unul dintre mecanismele vitale de ajustare a structurii economice ºi alinierea acesteia la noile

RÃZGÂNDIRE ÎN TIMP RECORD

China
avertizeazã
asupra volatilitãþii
yuanului
l Cursul monedei
chinezeºti a fost stabil
ieri l Analiºtii
anticipeazã cã yuanul
va mai pierde pânã la
7% anul acesta
Banca centralã a Chinei le atrage
atenþia investitorilor sã se aºtepte la o
“volatilitate în ambele sensuri” a
monedei naþionale, yuanul, pe termen scurt, în condiþiile în care economia þãrii de stabilizeazã.
Avertismentul, lansat duminicã, a
venit la mai puþin de o sãptãmânã
dupã ce autoritãþile de la Beijing au
devalorizat yuanul, determinând
scãderea monedei cu aproape 3% în
câteva zile.
“Mãsura de sãptãmâna trecutã ºi
flexibilitatea sa crescutã ar putea reduce semnificativ posibilitatea unor
ajustãri similare în viitor”, a declarat
Ma Jun, economist-ºef la banca centralã a Chinei. Acesta a adãugat cã, pe
termen scurt, yuanul va fi volatil “în
ambele sensuri”, iar banca centralã va
lua mãsuri numai în “circumstanþe
excepþionale”, ca sã preîntâmpine o
“volatilitate excesivã” a cursului.
În opinia unor analiºti, moneda
chinezeascã se va deprecia treptat,
urmând sã piardã circa 7% faþã de
dolar pânã la finele anului.
Ieri, Banca Chinei a stabilit cursul
de referinþã la 6,3969 unitãþi pe dolar, faþã de 6,3975 vineri.
A.V.
(continuare în pagina 3)
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ASF a permis listarea “rasdacelor”
insolvente pe ATS

C

onsecvenþa nu este punctul
forte al Autoritãþii de Supraveghere Financiarã (ASF),
care a atins un nou record la viteza
de schimbare a deciziilor.
Dupã ce, pe 30 iulie, a anunþat cã a
respins solicitarea Bursei de
Valori Bucureºti (BVB) privind eliminarea condiþiei ca
emitenþii admiºi pe sistemul
alternativ administrat de BVB
sã nu se afle în reorganizare judiciarã, ASF a dar o decizie
contrarã, pe 13 august.
Pe scurt, Autoritatea a exceptat companiile de pe Rasdaq de la aceastã regulã,
astfel cã pe ATS pot veni emitenþii în insolvenþã de pe Rasdaq.
Potrivit modificãrii aduse de cãtre
ASF, pe 13 august, reglementãrilor
sistemului alternativ de tranzacþionare, respectiv Codului Bursei de
Valori Bucureºti S.A. - operator de
sistem, pentru a fi admise la tranzacþionare în Secþiunea Instrumente financiare listate pe ATS, societãþile

trebuie “sã nu fie în procedurã de faliment ºi nici în reorganizare judiciarã, cu excepþia societãþilor aflate sub
incidenþa Legii nr. 151/2014 (n.r.
privind desfiinþarea Rasdaq) ºi care
sunt în procedurã de insolvenþã fie în

perioada de observaþie fie în reorganizare judiciarã”.
ASF respinsese, anterior, cererea
BVB în acest sens, deºi ea însãºi
aprobase admiterea la tranzacþionare
pe ATS a unor societãþi aflate în insolvenþã.
De exemplu, acþiunile “Intfor”
Galaþi ºi ICMRS Galaþi au primit

avizul ASF pentru mutarea pe ATS,
prin deciziile 309/17 iunie 2015 ºi
respectiv 1391/24 iunie 2015.
Ambele societãþi de pe Rasdaq se
aflã în insolvenþã, potrivit informaþiilor de la Bursa de Valori Bucureºti.
În aceste condiþii, Autoritatea încãlcase Codului
BVB,dar ºi propriile sale decizii, astfel cã ajustarea regulilor
“din mers” era chiar necesarã
ca sã revinã “în regulament”.
Legea de desfiinþare a Rasdaq a stârnit, de la bun început, nemulþumirea investitorilor, aceºtia semnalând lacune.
Asociaþia Investitorilor pe
Piaþa de Capital (AIPC) a reclamat, de nenumãrate ori, probleme
la delistarea unor emitenþi de pe piaþa Rasdaq, transmiþând cã “mãsurile
pe care ASF susþine cã le-a întreprins
nu au produs nici un rezultat concret
în piaþã”.
ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 5)

condiþii de pe piaþã.
Decizia Bãncii Populare a Chinei
(BPC) de sãptãmâna trecutã a fost
interpretatã în presa internaþionalã
ca o primã “salvã” semnal, prin care
marea puterea economicã din Asia
ºi-a anunþat intrarea în noua etapã a
rãzboaielor valutare, etapã începutã
în 2010.
Oare sã fie acesta un indicator al
atingerii limitelor creºterii accelerate din ultimele decade? BPC a negat cã ar urmãri deprecierea cu cel
puþin 10% a yuanului faþã de dolar,
conform unor rapoarte din presã,
subliniind faptul cã declinul mone-

dei naþionale a Chinei a fost doar
efectul trecerii cãtre un regim valutar care îi conferã pieþei un rol mai
important.
Acum nu mai rãmâne decât sã
aºteptãm reacþiile principalilor parteneri comerciali pentru a constata
credibilitatea de care se bucurã autoritãþile de la Beijing.
Semnalele cele mai puternice vor
veni, desigur, din Statele Unite, unde
banca centralã, Federal Reserve, este
aºteptatã sã înceapã procesul de normalizare a dobânzilor.
(continuare în pagina 7)

Directorul Petrotel Lukoil,
liber sã plece în Rusia
l Decizia de ieri a Tribunalului Prahova poate fi
contestatã
Tribunalul Prahova a admis, ieri, judecatã a inculpaþilor din celebrul
cererea directorului general al rafi- dosar Lukoil.
Ei susþin în rechizitoriu cã, în penãriei Petrotel Lukoil, Bogdanov
Andrey Iurevici, privind modifica- rioada 2011-2014, inculpaþii, în carea temporarã a limitelor controlului litate de administratori ºi directori
judiciar. Instanþa „permite inculpa- generali ai Petrotel Lukoil SA Plotului Bogdanov Andrey Iurevici sã ieºti, au folosit cu rea credinþã buse deplaseze în perioada 27.08.2015 nurile ºi creditul de care se bucurã
- 01.09.2015 inclusiv, pe teritoriul societatea într-un scop contrar inteFederaþiei Ruse, Moscova”, se aratã reselor acesteia, pentru a favoriza
alte societãþi comerciale
în decizia de ieri a instanþei, ce poate fi contestatã în CORUPTIE în care aveau interes direct sau indirect, prin
48 de ore de la comunicare.
Bogdanov Andrey Iurevici, cetã- încheierea în numele ºi pe seama
þean rus, director general ºi membru Petrotel a unor contracte de achiziîn Consiliul de Administraþie al Pe- þie de materie primã (þiþei), precum
trotel Lukoil SA, a fost trimis recent ºi prin încheierea unor contracte de
în judecatã pentru folosirea cu rea livrare de produse finite în condiþii
credinþã a capitalului societãþii ºi de preþ dezavantajoase societãþii
spãlare de bani. ªi Petrotel Lukoil comerciale, având ca rezultat geneSA Ploieºti este trimisã în judecatã rarea de pierderi determinate de
practicarea unor preþuri de livrare
pentru spãlare de bani.
Procurorii din cadrul Parchetului situate sub costurile de producþie.
de pe lângã Curtea de Apel Ploieºti
A.T.
au anunþat pe 3 august cã au finalizat
(continuare în pagina 6)
cercetãrile ºi au dispus trimiterea în

CA SÃ EVITE PROCESELE, VOLKSBANK RESTITUIE, DE BUNÃ VOIE, COMISIOANE CLIENÞILOR

Avocaþi: “Decizia Volksbank - recunoaºtere
explicitã cã anumite comisioane au fost abuzive”

V

olksbank România
(VBRO), la iniþiativa acþionarului sãu, Banca Transilvania (BT), va diminua datoria
totalã aferentã creditelor curente ale
clienþilor VBRO persoane fizice, indiferent de moneda împrumutului,
cu echivalentul sumelor achitate de
aceºtia drept comision de risc/de administrare ºi/sau de rezervã minimã
obligatorie ºi nerestituite anterior,
potrivit unui comunicat de presã al
BT. Diminuarea datoriei totale aferente creditelor vizate se va realiza
automat, pânã la 30 septembrie a.c.

În opinia avocatului Codruþ
Avram, banca încearcã sã
preîntâmpine un val de procese
vizând plata ratelor pentru viitor, la
cursul valabil la momentul încheierii
contractelor. Domnia sa ne-a spus:
“Vorbim aici despre un numãr foarte
mare de potenþiale astfel de litigii,
dintre cele 15.000 de credite aflate
acum în derulare ºi eligibile pentru
aceastã scãdere, marea majoritate
fiind în euro”.
Domnul Avram ne-a spus cã, în
ultima perioadã, s-a înmulþit numãrul proceselor câºtigate de consu-

matori, prin care se solicitã plata la
cursul iniþial, creditele în euro nefãcând excepþie. Domnia sa ne-a
explicat: “Totodatã, aceastã decizie a Volksbank este o recunoaºtere
explicitã a faptului cã aceste comisioane de risc/administrare ºi de rezervã minimã obligatorie au fost
percepute în mod ilegal. Personal,
nu aº fi surprins, ca angajaþii
Volksbank sã-i sune pe clienþi ºi sã
le solicite ca, în schimbul diminuãrii soldului, sã semneze declaraþii
prin care renunþã la orice fel de pretenþii în legãturã cu contractele lor,

inclusiv la revendicarea privind
plata la cursul iniþial”.
La rândul sãu, avocatul Gheorghe
Piperea susþine cã decizia Volksbank
de diminuare a datoriei clienþilor
VBRO persoane fizice cu echivalentul sumelor achitate de aceºtia drept
comision de risc/de administrare
ºi/sau de rezervã minimã obligatorie
ºi nerestituite anterior era o operaþiune aºteptatã ºi logicã a celor douã entitãþi bancare.
A.S.
(continuare în pagina 8)

