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MIHAI BOGZA/INTERVIU:

“Legea dãrii în platã -
este obligatorie
consultarea prealabilã cu
Banca Centralã
Europeanã ºi Comisia
Europeanã”
l “Parlamentarii nu pot pune la îndoialã
angajamentele deja asumate de statul român”

Reporter: Stimate domnule Mi-
hai Bogza, cum comentaþi reacþia
parlamentarilor în urma solicitãrii
dumneavoastrã de transmitere cã-
tre Comisia Europeanã a legii pri-
vind darea în platã rezultatã din lu-
crãrile Comisiei, pentru un aviz
înainte de transmiterea la Plen spre
aprobare?

Mihai Bogza: Reacþia aceasta
m-a surprins. Aºa cum aþi menþionat,
ºedinþa de sãptãmâna trecutã a fost
dedicatã analizãrii cererii de reexa-
minare formulate de Preºedintele
României. Ori, solicitarea de consul-
tare prealabilã cu Banca Centralã
Europeanã (BCE) în situaþia concre-
tã a acestei legi este menþionatã ex-
plicit în paragraful 4 al cererii, ca
fiind obligatorie în temeiul Tratatu-
lui privind Funcþionarea Uniunii Eu-
ropene.

Sigur, parlamentarii pot respinge
una sau toate solicitãrile preºedinte-
lui, dar nu pot pune la îndoialã anga-
jamentele deja asumate de statul
român, care de altfel au fãcut în trecut
obiectul ratificãrii prin Parlament. De
aceea, recunosc cã nu am înþeles irita-
rea unora dintre membrii Comisiei.
Bine, ºtiu cã, în general, dezbaterile
din Parlament sunt destul de animate,
mai ales când e ºi presa de faþã…

Reporter: Sugeraþi cã nu au citit
Cererea de reexaminare? Nu întreb
despre Tratat.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 8)

CERÂND DISTRIBUIREA A 80% DIN PROFITUL SIF
BANAT-CRIªANA

Erste ºi NN îl contreazã pe Bogdan Drãgoi
Fondul “Business Capital for Ro-

mania Opportunity Fund”, deþinut
de Erste Bank ºi Florin Pogonaru, ºi
fondul de pensii NN au tulburat
liniºtea ºi pacea de la SIF Banat -
Criºana din ultima perioadã.

Cei doi acþionari vor dividende, în
cuantum de, nici mai mult, nici mai
puþin de 80% din profitul pe anul tre-
cut, adicã 0,1098 lei/acþiune.

La solicitarea lor, conducerea
SIF1 a înscris aceastã propunere pe
ordinea de zi a Adunãrii Generale
din 25 aprilie 2016, potrivit unui ra-
port transmis, vineri, Bursei de
Valori Bucureºti.

Cei doi acþionari deþin împreunã
5,4082% din capitalul social. Busi-
ness Capital for Romania-Opportu-
nity Fund Coopertief, deþinut majo-
ritar de Erste Bank, are un pachet de
4,2024% din acþiunile SIF1, în timp

ce Fondul de Pensii Administrat
Privat NN are 1,2058%.

Conducerea SIF1 Ba-
nat-Criºana propusese acþionari-
lor repartizarea profitului net de
anul trecut, în sumã de 75.324.568
lei, la rezultatul reportat ºi folosi-
rea banilor pentru un program de
rãscumpãrare de acþiuni.

Bogdan Drãgoi, preºedintele SIF1
Banat - Criºana, ne-a declarat, re-
cent, cã propunerea pe care a fãcut-o
este mai avantajoasã pentru acþionari
decât distribuirea de dividende.

Se pare cã Erste Bank ºi NN nu au
fost de aceeaºi pãrere.

SIF1 a propus acþionarilor rã-
scumpãrarea a maxim 30.849.268
acþiuni, din care cel mult 28.849.268
acþiuni vor fi folosite în vederea re-
ducerii capitalului social, prin anula-
rea acestora, iar maximum

2.000.000 acþiuni urmeazã sã fie di-
stribuite cu titlu gratuit cãtre angajaþi
ºi membri ai conducerii. În cazul
aprobãrii, operaþiunea urmeazã sã
fie realizatã la preþuri între 0,50 lei ºi
3,15 lei/unitate, într-o perioadã de
maximum 12 luni.

SIF1 Banat-Criºana a acordat, în
2015, dividende de 0,1 lei/acþiune
din profitul de 134,17 milioane de
lei, din 2014, dupã doi ani în care
câºtigurile nu au fost distribuite, în
mandatul fostului preºedinte, Dra-
goº Bîlteanu, care a fost arestat, în
decembrie 2014, de procurorii
DIICOT, într-un dosar de spãlare de
bani ºi manipulare a pieþei de capital,
dar care nu a fost încã trimis în
judecatã.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 2)

LOTUL MEDIAFAX, TRIMIS ÎN JUDECATÃ

Adrian Sârbu, în 2006: “Va veni
Nãstase ºi va da o amnistie fiscalã”

A
drian Sârbu, patronul
Mediafax, a fost trimis
în judecatã, la finalul lu-
nii martie, pentru eva-

ziune fiscalã, instigare la delapidare
ºi spãlare de bani. Procurorii spun
cã, prin întreaga activitate infracþio-
nalã derulatã în nume individual dar
ºi prin intermediul firmelor pe care
le controla ºi, totodatã, în contextul
reciclãrii unor sume de bani prin cir-
cuitele create, prejudiciul total cau-
zat de Adrian Sârbu bugetului con-
solidat al statului se cifreazã la circa
14 milioane de euro.

Pentru recuperarea banilor, pro-
curorii au aplicat sechestru asupra
unor imobile situate în Franþa, iden-

tificarea acestora fãcându-se cu spri-
jinul Oficiului Naþional de Prevenire
a Criminalitãþii ºi Cooperare pentru
Recuperarea Creanþelor provenite
din Infracþiuni din cadrul
Ministerului Justiþiei.

Ziarul BURSA a publicat, între
anii 2000-2003, zeci de articole
(puteþi consulta Dosarul Media Pro
pe www.bursa.ro - http://www.bur-
sa.ro/s=dosare&dosar=2.html),
care au adus dovezi despre mane-
vrele fiscale sãvârºite de Adrian
Sârbu, manevre tolerate de autoritã-
þi, în regimurile politice de orice
orientare. Subiectul a fost tratat
consecvent numai de BURSA, zia-
rul fiind izolat de restul presei, deºi

organismele europene au luat în se-
amã situaþia semnalatã de noi în pri-
vinþa subordonãrii mass-media faþã
de stat, iar “Securities and Exchan-
ge Commission” (SEC) din Wa-
shington a declanºat o cercetare
asupra afacerilor partenerului lui
Adrian Sârbu, Ronald Lauder, pe
baza a ceea ce noi am publicat la
Bucureºti.

Între 1995 ºi 2002, compania Me-
dia Pro, care deþinea postul de televi-
ziune Pro TV, nu a plãtit nimic la Bu-
get, nici o taxã, nici un impozit, nici
un CAS, nimic, nimic.

A.S.

(continuare în pagina 2)

Mihai Bogza, membru în conducerea
Consiliului Investitorilor Strãini ºi
preºedinte Bancpost, a participat, sãp-
tãmâna trecutã, la ºedinþa Comisiei Ju-
ridice a Camerei Deputaþilor în care s-a
analizat cererea de reexaminare asupra
Legii privind darea în platã formulatã
de Preºedintele României.
Domnia sa a solicitat transmiterea cã-
tre instituþiile europene competente,
respectiv Comisia Europeanã ºi Banca
Centralã Europeanã, a legii rezultate
din lucrãrile Comisiei pentru un aviz
înainte de transmiterea la Plen spre
aprobare, lucru care a provocat reacþii
negative din partea unor parlamentari,
care s-au considerat jigniþi de faptul cã
este pusã la îndoialã capacitatea Parla-
mentului de a adopta legi fãrã “indica-
þii” din afarã.
Domnul Mihai Bogza ne-a transmis,
într-un mini-interviu, punctul domniei
sale de vedere cu privire la dezbaterile
din Parlament ale Legii privind darea în
platã.

Când a fost arestat, în 2015, Adrian Sârbu a decis sã le rãspundã jurnaliºtilor prezenþi,

arãtându-le cãtuºele, ca sã fie filmat: “Hai sã vã spun care e treaba! Acuzaþiile sunt

ridicole. Totul e o fabricaþie. Mai departe, existã un comunicat pe care l-am dat ºi pe care îl

veþi putea citi”. Comunicatul grupului de presã susþinea cã dosarul “Mediafax - Adrian

Sârbu” este fabricat la comanda lui “Pontaghiþã” ºi a camarilei lor.

Astãzi, lui Sebastian Ghiþã i s-a cerut arestarea, Ponta s-a autoexilat ºi, cum nici unul

dintre ei nu mai este, a rãmas camarila lui Cioloº.

Adrian Sârbu tace, iar Mediafax Gropu nu mai dã nici un comunicat.

Poul ºi Delia, fabulã FMI

C
red cã toþi ne gândim la o
crizã ca la ceva care sur-
vine la un moment dat ca
o acutã explozie nefastã,

când, de fapt, nu este decât ”rodul”
unui lung proces distructiv, din varii
motive. Un proces canceros.

Dupã care încep speculaþiile. Adi-
cã ne folosim inteligenþa pentru a de-
cripta structura
necazului, citind
semnele conside-
rate prevestitoare,
traducându-le în
efectele ºi
c o n c l u z i i l e
problemei.

Apoi auzi cã
te-ai chinuit de-
geaba. Altcineva
ºi-a folosit inteli-
genþa ”altfel”, punând la cale altceva
decât socoteam cu toþii cã ar fi trebu-
it sã decurgã.

De aici încolo nu mai e decât un
pas (Johannic) pânã la ciupercãria

teoriilor conspiraþiei. În care, folo-
sindu-ne cinstit inteligenþa, tindem
sã nu credem, ba chiar le socotim o
insultã adusã logicii cinstitului simþ
civic.

Dupã care auzi cã e adevãrat, con-
spiraþia nu e o teorie validã, e o reali-
tate parºivã, doveditã, ne-negabilã.
Se întâmplã în vieþile personale, în

comerþ, finanþe,
entertainment,
s ã n ã t a t e ,
politicã…

Ce anume?
Criza financiarã
europeanã. Adi-
cã? Acte delibera-
te, pre-determina-
te, ”scenarite”.

Ceea ce a recu-
noscut în urmã cu

o lunã fostul ºef al Bãncii Angliei, cã
depresiunea economicã a Europei este
”rezultatul alegerii unei variante poli-
tice deliberate de cãtre elitele UE.” Iar
sâmbãtã Wikileaks a confirmat acea-

stã stare de lucruri, publicând tran-
scrierea teleconferinþei care a avut loc
pe 19 martie, 2016 între doi oficiali de
top de la FMI – Poul Thomsen, ºeful
Departamentului European FMI, ºi

Delia Velculescu, ºefa misiunii FMI
din Grecia.

Poul ºi Delia (era sã greºesc orto-
grafiile celor doi) plãnuiesc cum sã
punã problema, adicã sã atenþioneze
Germania cã organizaþia va abando-
na troica dacã nu se va fi ajuns la un
aranjament în privinþa „bãrbieririi”
datoriei Greciei, considerând nece-
sar un plan de creare a unui eveni-
ment de credit care sã destabilizeze
Europa. Când? În jur de 23 iunie,
referendumul Brexit.

Mai departe, transcrisul ne de-
screþeºte cu ce are de gând IMF: sã se
foloseascã de Grecia ca pion în ne-
gocierile purtate cu cancelarul Ger-
maniei, mai exact de a o ameninþa pe
Angela Merkel ºi a o forþa sã accepte
cererile FMI într-un moment critic.

TEODOR FLEªERU

(continuare în pagina 3)

ALEXIS TSIPRAS: “NU VOM PERMITE LUI THOMSEN SÃ
DISTRUGÃ EUROPA”
Grexit la pachet cu Brexit?
Basmul construit în jurul “salvãrii” Greciei de cãtre FMI, BCE ºi
CE se destramã din nou în faþa realitãþii, pe fondul accentuãrii
tensiunilor între Atena ºi creditorii internaþionali.
La începutul lunii trecute, autoritãþile de la Atena au acuzat FMI
cã întârzie nejustificat plata tranºelor din acordul de susþinere fi-
nanciarã, cu o valoare totalã de 86 de miliarde de euro, dupã
cum scrie Bloomberg.
Organizaþia financiarã internaþionalã cere Greciei noi reduceri
ale cheltuielilor, în special în ceea ce priveºte pensiile, astfel
încât sã se ajungã la un excedent bugetar primar de 3,5% din
PIB pânã în 2018.
Euclid Tsakalotos, ministrul de finanþe din guvernul Tsipras, a
declarat cã existã neînþelegeri între FMI ºi ceilalþi membri ai Troi-
cii referitor la mãsurile care trebuie adoptate, neînþelegeri care
au cãpãtat o nouã dimensiune odatã cu adâncirea crizei refugia-
þilor din Europa.
Misiunile de evaluare a situaþiei din Grecia au fost deja oprite de
douã ori în acest an, dupã cum aratã Reuters, pe fondul neînþele-

gerilor cu privire la reformarea sistemului de pensii ºi a rezolvãrii
problemei creditelor neperformante din sistemul bancar.
În aceastã sãptãmânã este programatã o nouã întâlnire între re-
prezentanþii creditorilor ºi autoritãþile de la Atena, iar FMI se
pare cã a pregãtit o surprizã.
În 2 aprilie 2016, WikiLeaks a publicat transcrierea unei convor-
biri între Poul Thomsen, ºeful Departamentului European din ca-
drul FMI, ºi Delia Velculescu, ºeful misiunii FMI în Grecia, unde
se discutã “coincidenþa unui posibil default al Greciei cu referen-
dumul din Marea Britanie”.
“Sunt îngrijorat cã stabilim o datã pentru întoarcerea misiunii la
Atena, în condiþiile în care nu avem un acord în cadrul Troicii cu
privire la calea de urmat”, spunea Thomsen într-o teleconferinþã
din 19 martie 2016.

CÃLIN RECHEA

(continuare în pagina 3)
NOTÃ: Coincidenþa face ca autorii celor douã ar-
ticole - Cãlin Rechea ºi Teodor Fleºeru - sã fie
din Sibiu, oraºul natal al Deliei Velculescu.

”A te adresa matematicii
înseamnã mai degrabã a
ºti sã pui problema decât
a cere matematicii sã-þi
rezolve problemele…”

(Delia Morar, dedicaþie
pentru profu de mate)

LEGEA CLAUZELOR ABUZIVE, ÎN
ATENÞIA DEPUTAÞILOR

Ciprian Nica, cãtre bancheri:
“Veniþi la discuþii, cã pierdeþi
procesele pe bandã!”

D
eputatul PSD Ciprian
Nica, vicepreºedintele
Comisiei Juridice din
Camera Deputaþilor, i-a

îndemnat pe bancheri sã meargã în
Parlament, la discuþii pe marginea

proiectului de modificare a Legii
193/2000, care aºteaptã sã fie dezbã-
tut în comisiile de specialitate.

Ciprian Nica le-a spus, joi, reprezen-
tanþilor instituþiilor bancare, prezenþi la
dezbaterea Legii dãrii în platã: “Vã
aºteptãm la discuþii, cã aveþi clauze abu-
zive! Pierdeþi procesele pe bandã! Veniþi
la discuþii cã dezbatem Legea clauzelor
abuzive! Dacã nu, vom face noi legea ºi
s-ar putea sã nu vã convinã”.

Proiectul de modificare a Legii
193/2000 privind clauzele abuzive se
aflã în Camera Deputaþilor din anul
2013 ºi vizeazã, printre altele, schimba-
rea radicalã a articolelor 12 ºi 13.

E.O.
(continuare în pagina 7)

Fuziunea dintre
Carpatica ºi Patria
Bank este
ameninþatã de
subcapitalizarea
cronicã

Adunãrile generale, extraordinarã
ºi ordinarã, ale acþionarilor Bãncii
Comerciale Carpatica, de la sfârºitul
sãptãmânii trecute, au reprezentat un
nou pas pe calea depãºirii
coºmarului din ultimii ani.

În cadrul AGEA s-a aprobat noul
act constitutiv al Bãncii Carpatica,
care include trecerea la noul sistem
unitar de administrare, ºi iniþierea
procedurii de fuziune cu Patria
Bank, care ar trebui sã se finalizeze
pânã la sfârºitul acestui an.

Dragoº Horia Manda, preºedintele
Consiliului de Administraþie al Patria
Bank, a subliniat necesitatea consoli-
dãrii în sistemul bancar, pe fondul
creºterii presiunilor competitive, teh-
nologice ºi de reglementare, dar ºi ne-
cesitatea lansãrii unui nou program de
restructurare dupã fuziune.

Fostul preºedinte al Consiliului de
Supraveghere (CS) al BCC, Nicolae
Petria, a avertizat acþionarii cã nu
trebuie sã fie foarte optimiºti cu pri-
vire la sinergiile rezultate în urma fu-
ziunii ºi a subliniat dificultãþile care
vor apãrea în integrarea culturilor
celor douã bãnci.

Domnul Petria a oferit un exem-
plu chiar din BCC, unde “nu s-a
reuºit formarea unei echipe de cãtre
conducerea actualã”, pe fondul su-
prapunerii a trei culturi diferite, în
urma schimbãrilor din ultimii ani de
la nivelul conducerii.

C.R.

(continuare în pagina 3)


