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“PANAMA PAPERS”, MOTIV DE
ÎNCÃIERARE

Lecþiile ministrei “Usturoi”
pentru Dragu

Pe principiul “râde ciob de
oalã spartã”, Ioana Petrescu,
fosta ministrã a Finanþelor

din Guvernul Ponta, care, în urma
unor gafe, ºi-a atras porecle batjoco-
ritoare precum “Ministrul Usturoi”
sau “Ministrul Apcizã”, a înºiruit pe
blogul sãu o serie de critici la adresa
actualului ministru Anca Dragu, cu
ocazia dezvãluirilor “Panama Pa-
pers”, despre cum oameni de afaceri
ºi politicieni se folosesc de diverse
scheme off-shore pentru a-ºi ascun-
de averile.

Ioana Petrescu spune cã primul lu-
cru pe care ministrul de finanþe tre-

buia sã îl facã, era sã demareze o in-
vestigaþie pentru a stabili în ce mãsu-
rã afacerea Panama Papers a dus la
pãgubirea bugetului României ºi
cum a afectat contribuabilul roman.
“Asta au fãcut deja miniºtrii de
finanþe din þãrile civilizate”, a scris
fosta ministrã pe blogul sãu,
adãugând: “Cred cã înþeleg de ce se
tergiverseazã. E cam greu sã te de-
clari luptãtor împotriva marii eva-
ziuni când ai chiar în conducerea mi-
nisterului oameni care au avut
off-shoruri (n.r. secretarul de stat
Gabriel Biriº). Adicã, atunci când ai
pus lupul paznic la oi!”

Ioana Petrescu scrie un articol
întreg despre mãsurile pe care le-a
luat ea împotriva “marii evaziuni” ºi
despre cum a fost sfãtuitã pãrinteºte
sã le lase baltã: “Întotdeauna am cre-
zut cã trebuie sã începem cu stârpi-
rea marii evaziunii. (A.A.)

(continuare în pagina 7)

Valutele asiatice au avut, în martie, cea
mai mare creºtere din ultimii ºapte ani

l “Goldman Sachs” pariazã cã avansul se opreºte aici ºi urmeazã un declin
semnificativ

Valutele asiatice au înregistrat, în
martie, cel mai important avans lu-
nar din ultimii ºapte ani, însã, în opi-
nia analiºtilor bãncii
americane “Goldman
Sachs Group” Inc.,
creºterea nu va conti-
nua, astfel cã “a venit
timpul pentru vânzarea
acestor valute” (n.r. – de
cãtre cei care au fãcut
asemenea plasamente).

Kamakshya Trivedi,
strateg în cadrul bãncii, afirmã, citat
de agenþia Bloomberg, cã valutele
din Asia îºi vor relua declinul în con-
diþiile în care mãsurile viitoare de re-
laxare monetarã din China ºi Japonia
vor duce yuanul ºi yenul la cele mai
reduse cursuri din 2008 pânã în
prezent.

În martie, wonul sud-coreean a

fost moneda asiaticã ce a înregistrat
cea mai mare creºtere din regiune:
+8,2%, urmat fiind de ringgitul ma-

laezian, care a câºtigat
7,8% (cel mai mare
avans din 1998).

Trivedi subliniazã:
“Nivelurile atinse sunt
bune pentru reducerea
poziþiilor pe valutele din
Asia, în special pe won,
baht thailandez, dolar
taiwanez, yuan ºi rin-

ggit. Din miºcãrile înregistrate de
yuanul chinez rezultã câteva impli-
caþii directe pentru valutele pieþelor
emergente din Asia. Anticipãm slã-
birea viitoare a complexului de valu-
te din regiune”.

Anul acesta, valutele din Asia au
avut cea mai bunã lunã martie din
1999 pânã în prezent, în condiþiile în

care preþurile materiilor prime s-au
mai redresat, iar dolarul american s-a
depreciat pe fondul pariurilor cã
banca centralã a SUA (Federal Re-
serve) va încetini ritmul creºterii
dobânzilor. Dar, conform lui Trive-
di, exporturile din Asia încã nu s-au
redresat, ceea ce amplificã perspec-
tivele unui nou val de deprecieri în
regiune.

“Goldman” preconizeazã scãde-
rea cu 14% a yenului faþã de dolar în
urmãtoarele 12 luni, la 130 de unitãþi/
dolar (nivel la care nu a mai fost din
2002), respectiv cu 7,4% a yuanului,
la 7 unitãþi/dolar - care ar fi cel mai
slab curs din mai 2008.

Banca americanã mai anticipeazã
cã wonul se va deprecia cu aproape
12%, la 1.300 unitãþi/dolar.

V.R.

DAN BÃRBULESCU, ADMINISTRATOR: “OIL TERMINAL A ÎNREGISTRAT ILEGAL PROVIZIOANE DE 6,7
MILIOANE PENTRU ACTIVITÃÞI DE DEPOLUARE”

ASF investigheazã o posibilã manipulare a pieþei de cãtre “OIL Terminal”
l Conducerea companiei respinge ferm acuzaþiile de manipulare

Autoritatea de Supraveghere
Financiarã (ASF) ne-a
transmis, ieri, cã investi-

gheazã sesizarea lui Dan Bãrbule-
scu, administrator independet “Oil
Terminal” (OIL), cu privire la o po-
sibilã manipulare de piaþã, în ocazia
publicãrii rezultatelor financiare pe
anul trecut ale emitentului.

“Compania OIL Terminal a
comunicat informaþii false, iar din
aceastã cauzã, Autoritatea de Supra-
veghere Finanaciarã ar trebui sã de-
mareze o investigaþie asupra riscului
de manipulare a pieþei acþiunilor”,

acuzã Dan Bãrbulescu.
Incriminarea vine dupã ce compa-

nia a raportat, în februarie, un profit
net de 1,04 milioane de lei pentru
2015, iar, în martie, cu ocazia convo-
cãrii Adunãrii generale pentru apri-
lie, emitentul a comunicat cã are un
profit net de 6,48 milioane de lei.
Mai mult, în urma raportului pre-
liminar pe 2015, titluri OIL au
înregistrat o scãdere puternicã, de
15%, într-o singurã ºedinþã bursierã.

În plus, în primele nouã luni din
2015, compania afiºase un cîºtig de
16,17 milioane de lei,.

“În aceste condiþii, nu credeþi cã
ASF ar trebui sã investigheze ris-
cul de manipulare a pieþei acþiuni-
lor prin comunicarea de informaþii
false?”

Oficialii ASF ne-au precizat:
“Aspectele menþionate cu privire la
emitentul OIL Terminal fac în pre-
zent obiectul unei investigaþii. La fi-
nalizarea acesteia, ASF va dispune
mãsurile care se impun în funcþie de
rezultatul analizei efectuate”.

ANDREI MURGULEÞ

(continuare în pagina 5)

Deputaþii juriºti s-au
achitat de darea-n platã

l Sãptãmâna viitoare, urmeazã votul în plen l Zamfir: “Am fãcut un
compromis cu PSD, ce rezolvã majoritatea cazurilor”

L
a mai mult de trei luni de la
întoarcerea ei în Parla-
ment, Legea dãrii în platã
a trecut ieri de Comisia Ju-

ridicã din Camera Deputaþilor.
Între timp, textul legislativ a sufe-

rit o serie de modificãri ºi fiecare
dintre pãrþi a insistat pânã în ultimul
moment pentru unele dintre propu-
neri, renunþând, însã, la altele.

Deputaþii au votat legea care pre-
vede stingerea datoriei odatã cu ceda-
rea cãtre bancã a imobilului pus ga-
ranþie într-un contract de împrumut,
cu urmãtoarele amendamente: plafo-
nul pentru suma împrumutatã la mo-
mentul contractãrii creditului a fost
stabilit la 250.000 de euro, de la

150.000 euro cât fusese iniþial; credi-
tele contractate prin Programul Prima
Casã au fost eliminate de sub efectele
legii; de noile reglementãri vor bene-
ficia ºi debitorii deja executaþi silit;
toate creditele ipotecare luate pentru

realizarea unei locuinþe, indiferent cã
au fost garantate cu un teren, vor intra
sub auspiciile textului legislativ.

Atât consumatorii, cât ºi iniþiatorii
legii s-au declarat mulþumiþi de for-
ma în care a fost adoptatã aceasta de
comisia de specialitate.

Deputatul liberal Daniel Cãtãlin
Zamfir, iniþiatorul legii, a declarat, la
finalul lucrãrilor de ieri: “În conti-
nuare cred cã pragul de 250.000 de
euro ridicã probleme de discrimina-
re. Însã, mãsura înþeleaptã a fost ace-
ea de a da drumul la lege. Cei care au
împrumutat sume de pânã la 250.000
de euro reprezintã majoritatea. Dacã
Curtea Constituþionalã va considera,
în cazul ridicãrii excepþiei de necon-
stituþionalitate, cã acest plafon nu
este constituþional, atunci acest arti-
col va fi eliminat din lege ºi vor be-
neficia ºi ceilalþi debitori de textul
iniþiativei.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 8)

CERERE DE COMPLETARE A
CONVOCATORULUI

SIF Transilvania vrea
urgentarea fuziunii BVB
cu Sibex

SIF3 Transilvania a solicitat Bur-
sei de Valori Bucureºti completarea
convocatorului Adunãrii Generale
din 26 aprilie, cu propunerea de
acordare a unui mandat consiliului
de administraþie pentru efectuarea
demersurilor necesare privind întoc-
mirea proiectului de fuziune prin ab-
sorbþie dintre BVB ºi Sibex,
conform unui raport publicat ieri.

Conducerea SIF3 mai doreºte sta-
bilirea unui termen de 120 de zile de
la data AGA în care Proiectul de fu-
ziune sã fie întocmit ºi depus la Ofi-
ciul Registrului Comerþului.

Un alt punct solicitat de SIF3 este
împuternicirea Consiliului de Admi-
nistraþie al BVB ca, împreunã cu cel
al Sibex, sã numeascã evaluatorul
pentru determinarea raportului de
schimb.

SIF Transilvania deþine 8,57% din
capitalul BVB.

Acþionarii BVB au deja pe ordi-
nea de zi a AGA din aprilie aproba-
rea începerii negocierilor cu Si-
bex-Sibiu Stock Exchange în vede-
rea unei posibile fuziuni. (A.A.)

(continuare în pagina 7)

FMI: “Cresc riscurile
la adresa economiei
globale”

Riscurile la adresa redresãrii eco-
nomiei globale sunt în creºtere, a
avertizat, ieri, directorul general al
Fondului Monetar Internaþional
(FMI), Christine Lagarde, subliniind
cã ameninþãrile sunt reprezentate de
încetinirea Chinei, scãderea preþuri-
lor materiilor prime ºi turbulenþele
de pe pieþele financiare.

Directorul general al FMI a spus:
“Vestea bunã este cã redresarea conti-
nuã, avem creºtere economicã, nu
suntemîn crizã. Veºtile mai puþin bune
sunt cã redresarea rãmâne prea lentã,
prea fragilã, iar riscurile la adresa du-
rabilitãþii ei sunt în creºtere”.

În urma acestor declaraþii, este po-
sibil ca FMI sã înrãutãþeascã estima-
rea de creºtere a economiei mondiale
pentru anul în curs. Noile previziuni
ale FMI vor fi publicate la data de 12
aprilie.

Christine Lagarde a mai declarat
cã economia SUA înregistreazã o
creºtere redusã din cauza aprecierii
dolarului, în timp ce zona euro este
afectatã de nivelul scãzut al investi-
þiilor ºi ºomajul ridicat.

În opinia sa, au fost înregistrate
progrese importante de la criza fi-
nanciarã pânã în prezent, dar persis-
tenþa ritmului prea lent al creºterii
economice face ca efectele benefice
sã nu fie resimþite de foarte multã
lume. Lagarde a amintit cã pentru
sprijinirea creºterii sunt necesare re-
forme structurale, mãsuri de politicã
monetarã ºi fiscalã. (V.R.)

PANAMA PAPERS:

“Societe Generale deþine 979 de societãþi
offshore înfiinþate în paradisuri fiscale”

l În replicã, Societe Generale afirmã cã, începând din 2012, nu mai deþine,
direct sau indirect, nicio societate activã în statele sau teritoriile
non-cooperante l În urma dezvãluirilor Panama Papers, justiþia francezã a
anunþat deschiderea unei anchete pentru “spãlare de bani în formã agravatã”
l Potrivit Le Monde, grupul bancar britanic HSBC posedã 2.300 societãþi
offshore, UBS - 1.100 societãþi ºi Credit Suisse - 1.105 societãþi

Grupul bancar francez Societe
Generale, prezent ºi pe piaþa din
România, deþine 979 de societãþi
offshore înfiinþate în paradisuri fis-
cale cu ajutorul cabinetului de avo-
caturã panamez Mossack Fonseca,
informeazã un articol publicat ieri în

cotidianul francez “Le Monde”,
preluat de AFP.

Pe baza analizei documentelor pu-
blicate în scandalul “Panama Pa-
pers”, Le Monde susþine cã Societe
Generale ocupã poziþia a patra în to-
pul bãncilor care au creat cele mai

multe societãþi offshore prin inter-
mediul Mossack Fonseca, dupã gru-
pul bancar britanic HSBC (2.300 so-
cietãþi) ºi bãncile elveþiene UBS
(1.100 societãþi) ºi Credit Suisse
(1.105 societãþi). (C.I.)

(continuare în pagina 8)

În martie, wonul
sud-coreean a fost
moneda asiaticã ce

a înregistrat cea
mai mare creºtere

din regiune:

+8,2%.

În opinia lui Adrian Avasilescu, consultant de strategie în cadrul Bãncii Naþionale
a României, eliminarea Programului Prima Casã de sub efectul legii este un
câºtig, însã ºi în aceastã formã, iniþiativa legislativã nu rezolvã dezechilibrele
dintre bãnci ºi clienþi.
Domnul Vasilescu ne-a declarat: “Numãrul celor care au luat credite imobiliare
de la bãnci este revoltãtor de mic. (…) Avem peste 1 milion de case deficit. În
aceste condiþii, din punctul meu de vedere, legea nu rezolvã dezechilibrele din si-
stemul bancar ºi pe cele dintre bãnci ºi consumatori. Este nevoie de intervenþia
statului ºi a bugetului. Statul, cu bugetul sãu, trebuie sã deschidã umbrela atunci
când plouã, adicã atunci când bãncile închid umbrela”.
Adrian Vasilescu mai considerã la Legea dãrii în platã “este corigentã la exame-
nul de drept civil”, fiind de pãrere cã deputaþii juriºti ar fi trebuit sã clarifice pro-
blemele juridice înainte sã trimitã referatul plenului.


