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URMÃRIT PENAL PENTRU CÃ A CERUT BANI DE CAMPANIE

DNA l-a scos pe Orban din lupta pentru
Primãria Capitalei

l Ludovic Orban a cerut 50.000 de euro unui om
de afaceri pentru campania electoralã

Ludovic Orban a renunþat,
ieri, la candidatura pentru
Primãria Capitalei, dupã ce

Direcþia Naþionalã Anticorupþie i-a
adus la cunoºtinþã cã este urmãrit
penal, sub control judiciar, pentru
folosirea influenþei în scopul obþine-
rii unor foloase necuvenite, acesta
solicitându-i unui om de afaceri
50.000 de euro pentru campania
electoralã din vara anului 2016.

La ieºirea din sediul DNA, Orban
a declarat cã are calitatea de inculpat
ºi cã dosarul este legat de ceva petre-
cut mai de curând: “PNL a susþinut
permanent lupta împotriva corupþiei,
în toate ocaziile solicitãrile formula-
te de DNA ºi nu voi face nicio
excepþie în acest caz".

Ludovic Orban a anunþat cã îºi dã

demisia din funcþiile de conducere
pe care le deþine la nivelul Camerei
Deputaþilor ºi PNL.

Copreºedintele PNL Alina Gor-
ghiu a declarat, ieri, cã noua candi-
daturã pentru Primãria Capitalei va
fi discutatã împreunã cu Vasile Bla-
ga, marþi, la Biroul Politic Naþional.

Nicuºor Dan: “Bucureºtenii
nu trebuie sã-ºi mai dea
votul unui reprezentant al
partidelor”

Candidatul USB la Primãria Capi-
talei Nicuºor Dan afirmã cã retrage-
rea liberalului Ludovic Orban din
cursa pentru funcþia de edil, ca urma-
re a anchetei DNA, demonstreazã
faptul cã bucureºtenii nu trebuie

sã-ºi mai dea votul unui reprezentant
al partidelor.

‘’Dupã ce ultimii 5 din 7 primari
din Bucureºti au ajuns la DNA pen-
tru corupþie, astãzi a venit rândul ºi
unuia dintre candidaþi.

C.P.

(continuare în pagina 3)

Oare noi ne-am folosit de numele Mossad-ului
sau Mossad-ul de numele nostru?

Telenovela hãrþuirii familiei
Codruþei Kovesi de cãtre su-
peragenþii deplasaþi expres

pe plai mioritic pentru a destabiliza
machiavelic tânãra noastrã demo-
craþie robespierrianã a fost dezbãtu-
tã în fel ºi chip. Nenumãratele inad-
vertenþe ºi paroxismul ilar al teoriei
conspiraþioniste au fost semnalate
deja ºi nu intenþionez sã bat supli-
mentar câmpii în aceeaºi notã.

Aº dori sã remarc ceea ce îmi pare a
fi esenþa speþei, nesemnalatã din câte
ºtiudenimenipânã înacestmoment.

Un scandal românesc a fost
declanºat într-un scop diversionist
meschin. Efectul a fost cert, dar ne-

semnificativ, în sensul cã nu a influ-
enþat previzibila curgere a eveni-
mentelor. Laura Codruþa Kovesi a
fost confirmatã în poziþie pentru un
nou mandat cu o celeritate ºi într-o
lipsã totalã de contestaþie. Dar acest
lucru s-ar fi întâmplat oricum. Poate
Lumea Justiþiei sau Tãriceanu ar fi
exprimat o rezistenþã mai vocalã,
însã e greu de crezut cã cineva ar fi
reuºit sã împiedice sau sã tulbure
reinvestirea justiþiarei naþionale.

O pazã bunã care sã treacã primej-
dia rea, chiar dacã aceastã nu era
probabilã sau majorã?

Cert e cã scenariºtii autohtoni, cei
care au inventat personaje kafkiene

care spioneazã ºi apoi telefoneazã
spionaþilor, cei care au impus sofis-
mul cã un cetãþean care reclamã în
weekend secþiei de poliþie faptul cã e
deranjat de telefoane anonime poate
declanºa implicarea fulgerãtoare a
DIICOT, soldatã cu emiterea unor
mandate de arestare de cãtre o in-
stanþã, cei care îl aduc pe James
Bond la Bucureºti doar pentru a fi
umilit de agenþii locali, scenariºtii
aceºtia, deci, au folosit numele celui
mai celebru serviciu de informaþii
din istorie - Mossad.

Când faci o poveste ºi te foloseºti
de numele cuiva, trebuie sã ai în ve-
dere douã posibilitãþi: fie acel cineva

va confirma povestea ta, iar credibi-
litatea bine aleasã a numelui sãu va
da un gir decisiv minciunii, fie ace-
laºi cineva va nega vehement ºi
atunci povestea va avea nevoie de o
altã continuare logicã, care sã expli-
ce nu numai de ce afirmaþiile au fost
adevãrate, dar ºi de ce a dezminþit
martorul invocat.

Cum a îndrãznit o structurã româ-
neascã sã se foloseascã de numele
Mossad, de numele Israelului?

A existat o înþelegere prealabilã
sau s-a mizat în orb pe sprijinul ex-
tern? Care a fost miza?

MIHAI ANTONESCU
(continuare în pagina 4)

Falimentul nedeclarat al Austriei

Î
ntr-o societate care se
mândreºte cu gradul sãu de ci-
vilizaþie, plata integralã a dato-
riilor este subînþeleasã, nefiind
nevoie, cel puþin teoretic, de

existenþa unui cadru juridic formal.
Din pãcate, pentru civilizaþia euro-

peanã a acestui început de secol, obli-
gaþia de a-þi plãti datoriile a devenit
mai mult un fenomen marcat de o oa-

recare schizofrenie,
aflat tot mai departe de
idealul societãþilor pri-
mitive (n.a. vezi cartea
“Debt: The first 5.000
years” a lui David
Graeber).

Pe de o parte avem
datornicii “normali”,

persoanele fizice, cãrora li se cere
sã-ºi plãteascã integral datoriile, in-
clusiv cu preþul veniturilor viitoare
ale lor ºi ale urmaºilor lor. Apoi exis-
tã instituþii financiare privilegiate,

cunoscute sub numele de bãnci, ale
cãror datorii nu trebuie plãtite doar
de proprietari, acþionarii, ºi de cei
care le garanteazã datoriile, ci ºi de
creditorii lor sau de anumite
persoane care îºi depoziteazã banii
acolo.

În acest caz, termenul folosit este
“bail-in”, iar implicaþiile sale pentru

Europa vor fi ilustrate, treptat, de
ceea ce s-a întâmplat în Austria.

La fel cum falimentul marii institu-
þii financiare Creditanstalt, fondatã de
Anselm von Rothschild în 1855, a dat
“tonul” Marii Depresiuni economice
din Europa, în 1931, “rezoluþia” unei
bãnci mult mai mici, tot din Austria,
poate reprezenta începutul sfârºitului

pentru un sistem bancar european rupt
complet de realitatea economicã în
care opereazã.

Pe site-ul Autoritãþii Pieþelor Fi-
nanciare din Austria (FMA) a fost
publicat cadrul de soluþionare a Heta
Asset Resolution AG, banca rea
înfiinþatã de autoritãþile de la Viena
pentru preluarea creditelor neperfor-
mante ale bãncii Hypo Alpe-Adria.
Acesta este primul caz european de
aplicare a procedurii de bail-in pen-
tru creditorii de rang superior ai unei
instituþii financiare.

“În timp ce aplicarea noului cadru
european de rezoluþie ºi redresare re-
prezintã intrarea pe un teritoriu neex-
plorat, atât din punct de vedere juridic,
cât ºi practic, suntem în grafic în ceea
ce priveºte soluþionarea cazului Heta
ºi am fãcut un progres satisfãcãtor în
legãturã cu valorificarea activelor
sale”, au precizat conducãtorii FMA.

(continuare în pagina 2)

DEOARECE NU ªI-AU REDUS
DEPENDENÞA DE FIRMA-MAMÃ,

Transelectrica doreºte
internalizarea filialelor
SMART ºi Teletrans

Directoratul Transelectrica
(TEL) doreºte internalizarea filia-
lelor SMART ºi Teletrans, deoare-
ce nu ºi-au redus dependenþa de fir-
ma-mamã, în conformitate cu Pla-
nul de Management, adoptat în
2014, potrivit unui rãspuns al com-
paniei la solicitarea Ziarului
BURSA.

Astfel, Directoratul Transelec-
trica a adoptat decizia prin care s-a
numit o comisie ce are ca scop re-
dactarea caietului de sarcini pentru
achiziþia serviciilor de consultanþã
cu privire la oportunitatea interna-
lizãrii filialelor SMART ºi Tele-
trans.

Conducerea companiei ne-a tran-
smis: “Consiliul de Supraveghere
al Transelectrica ºi-a asumat ca

obiectiv adoptarea unui program
clar de acþiune privind eficientiza-
rea ºi reorganizarea SMART ºi Te-
letrans în vederea majorãrii cifrei
de afaceri generate de filiale prin
contractele încheiate cu alþi parte-
neri contractuali în afarã de Tran-
selectrica.

În acest sens, Planul de Manage-
ment al Transelectrica, adoptat în iu-
nie 2014 a prevãzut în mod explicit,
ca obiectiv strategic, restructurarea
filialelor SMART ºi Teletrans ºi re-
ducerea ponderii veniturilor în cifra
de afaceri a filialelor din contractele
cu Transelectrica de la peste 80% la
doar 60%”.

ANDREI MURGULEÞ

(continuare în pagina 6

CA SÃ PRIMEASCÃ
O NOUÃ TRANªÃ
DE ÎMPRUMUT
Atena aºteaptã
acordul
creditorilor pânã
luna viitoare

Guvernul elen vrea sã ajungã,
pânã la începutul lunii mai, la un
acord cu creditorii internaþionali pe
marginea acordãrii tranºei viitoare
de împrumut, potrivit afirmaþiilor
ministrului de stat Nikos Pappas.

Acesta a declarat, citat de Bloom-
berg: “Avem estimãri aproape iden-
tice cu Comisia Europeanã. Ceea ce
trebuie fãcut în zilele urmãtoare este
sã transformãm estimãrile aproape
identice în estimãri identice”.

În ultimelesãptãmâni, reprezentanþii
Comisiei Europene, ai Bãncii Centrale
Europene (BCE) ºi Fondului Monetar
Internaþional (FMI) au derulat discuþii
cu oficialii eleni cu privire la mãsurile
de austeritate necesare, care sã asigure
acordarea banilor din pachetul de sal-
vare de 86 miliarde de euro, obþinut de
Atena în 2015.

Potrivit ministrului citat, disputa
cea mai importantã dintre pãrþi pri-
veºte managementul creditelor ne-
performante din bilanþurile instituþii-
lor financiare elene.

Creditorii vor ca Grecia sã se an-
gajeze cã va realiza economii buge-
tare, în special prin reforma pensiilor
ºi prin taxe pe venit, care sã aducã
aproximativ 5,4 miliarde de euro
(3% din PIB-ul þãrii). (A.V.)

(continuare în pagina 5)

PLENUL CAMEREI DEPUTAÞILOR -
ULTIMUL PAS

Zamfir: “Legea dãrii în
platã va fi pusã suplimentar

pe ordinea de zi”
ªi înainte de votul final, lucrurile

par tulburi în ceea ce priveºte parcur-
sul legislativ al Legii dãrii în platã.

Iniþiativa ar urma sã fie pusã pe or-
dinea de zi a plenului Camerei Depu-
taþilor, pentru ca mâine sã primeascã
ultimul vot înainte sã fie trimisã din
nou spre promulgare la preºedinte,
potrivit deputatului liberat Daniel Cã-
tãlin Zamfir, care a iniþiat-o.

Domnia sa a anunþat, ieri, cã Ra-
portul Comisiei Juridice a fost retras
de pe site-ul Camerei Deputaþilor,
dupã ce, vineri, a fost postat timp de
o orã.

“Cu siguran-
þã cã au vrut sã
mai tragã de
timp. Vineri,
au pus raportul
la ora 11.00 ºi a
stat vreo orã pe
site, dupã care
a mai fost pus abia astãzi (n.r. ieri),
dupã-amiazã”, a menþionat deputa-
tul, precizând cã are promisiunea li-
derilor PSD ºi PNL cã legea va fi in-
trodusã suplimentar, pe ordinea de zi
a plenului.

Anterior, Daniel Zamfir scrisese,
pe pagina sa de Facebook: “Acum
am aflat de la liderul grupului PNL
Eugen Nicolaescu cã (n.r. legea) nu
va intra la vot miercuri pentru cã nu
s-ar fi împlinit cele 5 zile de stat pe
site. (…) Eu cred cã se urmãreºte
amânarea votului pentru ca, în acest
timp, sã se intensifice presiunile, iar
Guvernul tehnocrat, a cãrui poziþie o
ºtim, va da o Ordonanþã de Urgenþã
ca sã rezolve problema bãncilor!”

La mai mult de trei luni de la
întoarcerea ei în Parlament, Legea
dãrii în platã a trecut, sãptãmâna tre-
cutã, de Comisia Juridicã din Came-
ra Deputaþilor.

Deputaþii au votat legea care pre-
vede stingerea datoriei odatã cu ce-
darea cãtre bancã a imobilului pus
garanþie într-un contract de împru-
mut, cu urmãtoarele amendamen-
te: plafonul pentru suma împrumu-
tatã la momentul contractãrii credi-
tului a fost stabilit la 250.000 de
euro, de la 150.000 euro cât fusese

iniþial; credite-
le contractate
prin Progra-
mul Pr ima
Casã au fost
eliminate de
sub efectele le-
gii; de noile re-
glementãri vor

beneficia ºi debitorii deja executaþi
silit; toate creditele ipotecare luate
pentru realizarea unei locuinþe, in-
diferent cã au fost garantate cu un
teren, vor intra sub auspiciile tex-
tului legislativ.

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

Deputaþii au votat ºi ca legea sã
nu se aplice consumatorilor con-
damnaþi printr-o hotãrâre definiti-
vã pentru infracþiuni în legãturã cu
împrumutul pentru care solicitã da-
rea în platã.

E.O.

ADRIAN VASILESCU, DUPÃ CE HYPO ALPE ADRIA A APLICAT BAIL-IN-UL:

“Noua judecatã a Europei - banca nu mai umblã la banii
contribuabilului, ci la depozitele negarantate”
l Pârvan: “Ar trebui ca BNR sã încerce sã evalueze care este riscul aplicãrii bail-in-ului la noi”
l Blãnculescu: “Fundamental, încrederea în sistemul bancar va începe sã scadã”

Odatã cu intrarea în vigoare a
“Legii bail-in-ului”, avem o
nouã judecatã a Europei în

ceea ce priveºte salvarea bãncilor cu
probleme, ne-a spus Adrian Vasiles-
cu, consultant de strategie în cadrul
Bãncii Naþionale a României
(BNR), care a precizat: “Existã o
nouã judecatã a Europei. Dacã pânã
acum luam bani din buzunarul con-

tribuabilului ca sã salvãm bãncile,
ceea ce, în multe þãri dezvoltate s-a
întâmplat (nu, însã, ºi în România), -
acum, conform noilor reglementãri,
nu mai umblãm la banii contribuabi-
lilor, ci la depozitele mai mari de
100.000 de euro care aparþin credi-
torilor, întrucât oricum aceºti bani ar
fi fost luaþi în caz de faliment al bãn-
cii. Doar cã, acum, banii sunt trans-

formaþi în acþiuni, iar deponenþii de-
vin acþionari la entitatea respectivã”.

Declaraþiile consultantului vin în
contextul în care procedura de
bail-in (care presupune inclusiv con-
fiscarea depozitelor negarantate
pentru salvarea bãncilor cu proble-
me) a fost aplicatã, duminicã, pentru
prima datã în Uniunea Europeanã
(UE), conform noilor reglementãri,

în vigoare de la începutul acestui an.
Normele privind salvarea unei

bãnci prin reducerea deþinerilor in-
vestitorilor sau prin confiscarea de-
pozitelor negarantate au fost aplicate
bãncii Hypo Alpe Adria din Austria,
cunoscutã sub denumirea de Heta
Asset Resolution AG.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)
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