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Consiliul European
vrea o reuniune
urgentã a Eurogroup
pentru Grecia

Miniºtrii de finanþe din zona euro
(Eurogroup) ar trebui sã se reuneas-
cã în zilele urmãtoare pentru o deci-
zie în cazul Greciei, ca sã punã capãt
incertitudinilor cu privire la capaci-
tatea þãrii de a se finanþa, este de pã-
rere preºedintele Consiliului Euro-
pean, Donald Tusk.

Iniþial, miniºtrii de finanþe din
zona euro programaserã o reuniune a
Eurogroup pentru astãzi, însã ulte-
rior aceasta a fost anulatã dupã ce
discuþiile cu autoritãþile de la Atena,
pe tema reformelor ce trebuie adop-
tate în schimbul unor noi împrumu-
turi, s-au încheiat fãrã succes.

“Trebuie sã evitãm o situaþie de
noi incertitudini pentru Grecia”, a
spus Donald Tusk, adãugând:
“Avem nevoie de o datã concretã
pentru o nouã reuniune a Eurogroup
în viitorul apropiat. Nu vorbesc de
sãptãmâni, ci de zile”. Tusk a men-
þionat cã a avut consultãri cu
preºedintele Eurogroup, Jeroen Dij-
sselbloem, ºi cu preºedintele Comi-
siei Europene, Jean-Claude Juncker,
cu privire la situaþia Greciei.

La finele sãptãmânii trecute, cre-
ditorii internaþionali i-au cerut Gre-
ciei sã punã la punct un pachet de
mãsuri suplimentare de economii,
care sã fie transpuse în legislaþie, dar
sã fie implementate doar dacã situa-
þia o va impune, atfel încât sã dea asi-
gurãri cã Atena îºi va atinge þintele
fiscale convenite. (V.R.)

O POVESTE CU ANTILOPE, CROCODILI ªI MASCULI ALFA

iZgonirea
din PSD

V
aleriu Zgonea a fost ex-
clus din PSD pentru cã
Liviu Dragnea a fost
condamnat la doi ani de

închisoare, cu suspendare.
Dacã lui Liviu Dragnea nu i-ar fi

fost suspendatã închisoarea, atunci
probabil cã Valeriu Zgonea ar fi de-
venit preºedintele PSD.

Observãm cu limpezime rolul po-
litic al justiþiei, care a ajuns sã arbi-
treze cine conduce PSD ºi cine este
exclus din partid.

Zgonea a catalogat drept “profund
nedreaptã” decizia conducerii PSD,

care a votat în unanimitate pentru ple-
carea politicianului din partid: “Mi-am
amintit de inchiziþie ºi de ideea în care,
dacã exprimi o opinie, automat eºti
condamnat pentru cã ai o opinie”.

Excluderea lui Valeriu Zgonea
vine dupã ce acesta a cerut demisia
lui Liviu Dragnea de la conducerea
formaþiunii, în urma deciziei instan-
þei de condamnare în dosarul
“Referendumul”.

Zgonea a spus: “Delictul de opinie,
dupã 26 de ani, a devenit ceea ce dum-
neavoastrã aþi aflat astãzi. (A.S.)

(continuare în pagina 3)

ÎNCÃ UN PERSONAJ DIN GRUPAREA MONACO, RIDICAT DE
PROCURORI

Cristian Burci, audiat la DIICOT,
pentru acte de corupþie

Omul de afaceri Cristian Bur-
ci a fost audiat, ieri, de pro-
curorii DIICOT, dupã ce

aceºtia l-au ridicat ºi l-au dus cu

duba la Biroul Teritorial Olt.
Patronul trustului de presã Ade-

vãrul Holding este suspect de acte
de corupþie într-un dosar ce vizea-

zã activitatea companiei Romvag,
pe care afaceristul a deþinut-o pânã
în 2012.

Surse judiciare, citate de Ager-
pres, susþin cã, în acest dosar, sunt
efectuate cercetãri faþã de mai multe
persoane, printre care se aflã Cris-
tian Burci ºi Denisa Turcu - fost ad-
ministrator special la Adevãrul Hol-
ding, pentru sãvârºirea infracþiunilor
de constituire de grup infracþional
organizat, abuz în serviciu, delapida-
re, evaziune fiscalã, instigare la dela-
pidare cu consecinþe deosebit de gra-
ve în formã continuatã, instigare la
abuz în serviciu cu consecinþe deo-
sebit de grave, spãlare de bani în
formã continuatã ºi instigare la
evaziune fiscalã.

F.A.

(continuare în pagina 4)

BCC are o nouã conducere, dar nu ºi
buget pentru 2016

Ultima Adunare Generalã a Acþio-
narilor BCC a început cu anunþarea
aprobãrii de cãtre BNR a trei dintre
persoanele nominalizate pentru Con-
siliul de Administraþie: Horia Manda,
Bogdan Merfea ºi Daniela Iliescu.

Fostul director executiv al BCC, Jo-
han Gabriels, a anunþat cã renunþã la
poziþia din noua conducere unitarã, pe
fondul atmosferei ostile create de acþio-
nari în ultimele adunãri generale.

Gabriels a prezentat apoi nu doar
situaþia financiarã de anul trecut, ci o
evoluþie a principalilor indicatori în
perspectivã istoricã. Cu aceastã oca-
zie a ieºit în evidenþã dinamica neve-
rosimilã a creditelor neperformante.

Rata medie de neperformanþã, cal-
culatã conform metodologiei EBA
(European Banking Authority) a fost
de 60,7%, în condiþiile în care 84,1%
dintre creditele acordate înainte de
2010 ºi aflate încã în portofoliul bãncii
sunt neperformante. Pentru intervalul
2010 – 2013, rata de neperformanþã a
scãzut pânã la 49,9%, iar din T2 2013
pânã la sfârºitul anului trecut aceasta a

fost de 7,5%, pe fondul necesitãþii re-
ducerii gradului de leverage impus de
BNR.

Bugetul prezentat acþionarilor a
prevãzut un profit zero pentru 2016,
în condiþiile continuãrii programului
de austeritate, pe fondul reducerii
cheltuielilor salariale ºi nesalariale
cu 13%, respectiv 15%.

Dupã eliminarea majoritãþii restric-
þiilor impuse BCC, Banca Naþionalã a
României a transmis, însã, noi cerinþe
bãncii, cea mai importantã fiind provi-
zionarea integralã a creditelor cu
întârzieri laplatãdepeste180dezile.

În acest context, aprobarea buge-
tului pentru 2016 a fost amânatã
pânã la evaluarea efectului noilor
condiþii de provizionare asupra bi-
lanþului ºi profitabilitãþii bãncii.

La întrebarea acþionarilor cu pri-
vire la calendarul fuziunii dintre
Carpatica ºi Patria Bank, Horia
Manda a precizat cã raportul de fu-
ziune va fi gata, probabil, pânã în iu-
lie 2016, iar procesul se va finaliza în
ianuarie sau februarie 2017. (C.R.)
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ANPC a finalizat
controlul tematic din
sistemul bancar
l Piperea: “Cu o singurã excepþie notabilã, s-a
constatat cã bãncile au clauze abuzive în
contracte” l Surse ANPC: “Zilele acestea vom
avea rezultatele”

Controlul tematic desfãºurat
de Autoritatea Naþionalã
pentru Protecþia Consuma-

torilor (ANPC) în sistemul bancar a
fost finalizat.

Avocatul Gheroghe Piperea a
scris, pe pagina sa de Facebook:
“Tema a fost dacã bãncile au sau nu
au clauze abuzive în contracte. Cu o
singurã excepþie notabilã, s-a con-
statat cã bãncile au clauze abuzive în
contracte”.

Surse din cadrul ANPC ne-au
spus, însã, cã rezultatele obþinute în
urma acestui control urmeazã sã fie
conturate în aceste zile.

Sursele noastre ne-au precizat:
“Într-adevãr, suntem la final cu acest
control, însã rezultatele finale ale ra-
portului urmeazã sã le primim zilele

acestea. Controlul nu a fost doar pe
clauze abuzive, ci ºi pe alte aspecte,
cum ar fi informarea, practicile
comerciale etc.”

Potrivit domnuluiPiperea, urmeazã
“corectarea de bunã voie a contracte-
lor ºi restituirea unor sume încasate
nedatorat de la consumatori. În caz
contrar, urmeazã procese de tip class
action. Ãsta e riscul sistemic de care se
temeau la unison BNR, CE ºi FMI.
(…) Ca sã reziste presiunilor, ANPC
trebuie pus de urgenþã sub controlul
direct al Parlamentului. ªi, la fel de ur-
gent, sã primeascã bani ºi resurse
umane capabile sã facã faþã rãzboaie-
lor judiciare care urmeazã”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 8)

CIOLOª ARE CRITERII MISTERIORASE PENTRU EVALUAREA MINIªTRILOR

Alexandrescu a demisionat, dar Cadariu rezistã

Ministrul Culturii Vlad
Alexandrescu ºi-a anun-
þat ieri demisia, dupã ce

premierul Dacian Cioloº i-a cerut sã
renunþe la funcþie, decizia venind pe
fondul scandalului de la Opera Na-
þionalã.

Vlad Alexandrescu este al treilea
ministru care pãrãseºte Cabinetul
Cioloº, dupã cel al Muncii ºi cel al
Fondurilor Europene.

Premierul Dacian Cioloº a anunþat
cã, dupã Sãrbãtori, va face o evalua-
re a miniºtrilor, însã criteriile aplica-

te pânã acum sunt unele misterioase,
cãci unii miniºtri care au fost taxaþi
de opinia publicã pentru gafele fãcu-
te sunt încã în funcþie.

Ministrul sãnãtãþii Patriciu Achi-
maº-Cadariu ºi-a asumat în plenul Se-
natului problemele de comunicare în
cazul deceselor copiilor cu sindrom
hemolitic-uremic: “Faptul cã lucruri-
le, în acest moment, sunt amestecate
între ceea ce s-a întâmplat ºi ceea ce
s-a comunicat în diverse moduri mã
depãºeºte ºi îmi pare rãu. (A.A.)

(continuare în pagina 3)

Mark Mobius: Brexitul ar complica
situaþia pentru Fondul Proprietatea

l “Trendurile sunt relativ pozitive pentru pieþele emergente”, potrivit lui Mobius

O decizie pentru ieºirea Marii
Britanii din Uniunea Euro-
peanã (Brexit), la referen-

dumul din iunie, ar fi negativã pen-
tru Franklin Templeton ºi pentru alþi
investitori din lume, a spus, ieri,
Mark Mobius, Preºedinte Executiv
Templeton Emerging Markets
Group.

Domnia sa a precizat: “Londra
este un centru financiar important.

Când vine vorba de pieþele emer-
gente, este probabil cel mai impor-

tant centru financiar.
Fondul Poprietatea este listat la

Londra, iar un Brexit ar complica si-
tuaþia, în sensul cã va schimba modul
în care se fac afaceri în Londra ºi ar
putea avea loc chiar o ieºire de bani
din capitala britanicã”.

Preºedintele Executiv Templeton
Emerging Markets Group este de pã-
rere cã, în prezent, trendurile sunt
pozitive pentru pieþele emergente.

Domnia sa a spus: “În prezent,
pieþele emergente parcurg o perioa-

dã de recuperare, dupã ce, în ultimii
trei ani, au subperformat Statelor
Unite”.

În opinia lui Mark Mobius, sunt
mai mulþi factori care determinã
aceastã revenire, unul dintre aceºtia
fiind revenirea cotaþiilor mãrfurilor:
“Preþul petrolului a urcat de la 30 ºi
ceva de dolari la peste 40 de dolari pe
baril. Începem sã vedem reveniri ºi
pe alte pieþe, precum cupru, aur ºi
alte produse.

Este interesant cã o materie primã

folositã pentru baterii, de exemplu,
litiul a crescut fulminant în ultima
vreme. Acesta este un semn care aju-
tã þãri precum Rusia sau Noua
Zeelandã”.

Un alt motiv al revenirii pieþelor
emergente este faptul cã Fed ezitã
sã creascã dobânzile, potrivit lui
Mark Mobius: “Am citit datele din
SUA.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

Giordano Bruno în chip de Zgonea.


