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Draghi, BCE:
“Politicile noastre
funcþioneazã, dar
trebuie sã avem
rãbdare”

Politicile Bãncii Centrale Europe-
ne (BCE) funcþioneazã, dar trebuie
“sã avem rãbdare” ca sã vedem re-
zultatele acestora, conform spuselor
preºedintelui instituþiei, Mario
Draghi.

Domnia sa a declarat ieri, citat de
cotidianul german Bild: “Politicile
noastre funcþioneazã, dar trebuie sã
avem rãbdare. Dacã am creºte
dobânzile acum, ar fi o decizie
greºitã pentru economie ºi am de-
clanºa deflaþie, ºomaj ºi recesiune”.

Astfel, oficialul BCE le-a rãspuns
politicienilor germani care au criti-
cat politica monetarã relaxatã practi-
catã de Banca Centralã Europeanã
pentru cã afecteazã economiile po-
pulaþiei ºi pune în pericol marjele
operaþionale ale bãncilor.

Draghi a subliniat: “BCE se supu-
ne legii, nu politicienilor. Sau, aºa
cum spunea unul dintre predecesorii
mei, este normal ca politicienii sã co-
menteze acþiunile noastre, dar ar fi
anormal dacã noi i-am asculta”.

Mario Draghi a mai afirmat cã
mulþi oameni profitã de dobânzile
reduse, cum sunt cei care îºi cumpãrã
locuinþe, contribuabilii, antrepreno-
rii ºi salariaþii ai cãror companii be-
neficiazã de dobânzi reduse la
credite.

V.R.

1MAI.... fãrã
ciocan

ºi fãrã secerã
U

nu din zece...unu
dintr-o sutã....am curaj
sã merg, fãrã ezitare, la
unul dintr-o mie...!

Opriþi la întî-
mplare pe stradã,
ori desemnaþi
dupã cele mai ri-
guroase procedee
ale selecþiei pe
straturi ºi cote,
dupã datele stati-
stice generale ale
populaþiei, sunt

gata sã fac pariu cã nu gãsim prea
repede un cetãþean al României care
sã ne rãspundã convingãtor la între-
barea: de ce este ”1Mai” sãrbãtoare
oficialã, în România anului de graþie
2016? Mai direct, adicã, cine, ce ºi
de ce sãrbãtoreºte?

Din statutul de ”sãrbãtoare ofi-
cialã” decurge, oarecum obligato-
riu, cã noi toþi, sclavii supuºi ai Sta-
tului numit România, am fost scutiþi
de corvezile unei zile obiºnuite ca
sã sãrbãtorim ceva, fie cã ne place,
fie cã nu? Dacã-i ordin, ba chiar
lege...cu plãcere! Vezi Caþavencu în
replicile ecou adresate lui Zoe, cea
care, la finalul comediei, comandã
muzica: ”Dupã alegere o sã fie ma-
nifestaþie publicã...d-ta ai s-o con-
duci... O conduc... D-ta ai sã prezi-

dezi banchetul popular din grãdina
Primãriei...Prezidez...O sã chefu-
ieºti cu poporul... Chefuiesc...mã
duc, mã duc ºi sã vedeþi dacã nu v-o
plãcea....sãrut mîinile!” Presupun
cã am pierdut pariul ºi cineva o sã
pronunþe sintagma: ”Ziua mun-

cii”!!! Ceaþa, însã, nu s-ar risipi cîtuºi
depuþin! Ceeaceeaziuamuncii? Adi-
cã, în toate celelalte zile ale anului
avem voie sã muncim, dar nu ºi sã sãr-
bãtorim ºi doar într-una anume, de 1
Mai, vice-versa??

(continuare în pagina 2)

“Sunt 5-6 firme de insolvenþã care
primesc toate dosarele importante”

(Interviu cu avocatul Gheorghe Piperea)

Reporter: Aþi afirmat cã demisia
dumneavoastrã de la conducerea
UNPIR este “rezultatul unor mane-

vre oculte ºi ilegale”, prin care au
fost “impuºi” în fruntea Uniunii oa-
meni din BNR. Despre ce persoane

vorbiþi? De cine ºi în ce mod au fost
“impuºi”?

Gheorghe Piperea: A fost o adu-
nare generalã electivã regizatã la
UNPIR Bucureºti, filiala UNPIR
care reprezintã peste o treime din nu-
mãrul total al practicienilor în insol-
venþã cu drept de vot. Cu câteva sta-
pamani în urmã amploaiþii acestei
entitãþi s-au ocupat cu strângerea de
manadate, cam în acelaºi stil în care
a fãcut-o Piedone pentru a candida la
Primãria sectorului 4 Bucureºti - pe
tãcute, insidios, fãrã ca oamenii sã
ºtie mãcar de intenþia de candidatu-
rã, darãmite sã mai ºtie cine sunt can-
didaþii (cã de programe, planuri de
acþiune ºi direcþii de management
nici nu se pune problema).

A consemnat EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 8)

UNII INVESTITORI SEMNALEAZÃ:

Suspiciuni de “insider trading”
în cazul vânzãrilor de acþiuni
Romgaz, iniþiate de FP

Ofertele de vânzare de acþiuni
Romgaz, derulate de Fondul Pro-
prietatea, în aceastã lunã ºi în octom-
brie 2015, au fost urmate de infor-
mãri cu impact negativ asupra emi-
tentului, ne-au semnalat unii investi-
tori. Aceºtia considerã cã Autorita-
tea de Supraveghere Financiarã ar
trebui sã analizeze situaþia, pentru a
vedea dacã FP s-a folosit de
informaþii privilegiate (“insider tra-
ding”) înainte de plasamentele acce-
lerate.

Astfel, oferta de plasament privat
pentru vânzarea de acþiuni Romgaz
iniþiatã de Fondul Proprietatea,
anunþatã Bursei de Valori pe data de
19.10.2015, a fost urmatã de anunþul
Romgaz din 27.10.2015, privind de-
mararea procesului de rectificare a
Bugetului pe 2015.

De asemenea, oferta de plasa-

ment privat pentru vânzarea de ac-
þiuni Romgaz iniþiatã de Fondul
Proprietatea, anunþatã Bursei de
Valori pe data de 19.04.2016, a fost
urmatã de anunþul Romgaz din
26.04.2016 privind încetarea con-
tractului cu EON, în valoare de
281,37 milioane de lei.

ASF ºi FPnu ne-au transmis, pânã
la închiderea ediþiei, punctele de ve-
dere asupra situaþiei prezentate.

În octombrie, Fondul a vândut un
pachet de 4,15% din Romgaz, pentru
456 milioane lei (103,1 milioane
euro), preþul de 28,5 lei/ acþiune fiind
cel mai mic de la listarea companiei
pe piaþa de capital (noiembrie 2013).

Recent, FP a renunþat ºi la pache-
tul pe care îl mai avea, de 5,84% din
SNG.

A.A.

n Sanex estimeazã profit ºi
afaceri în creºtere pentru
2016 PAGINA 4

Urmãtoarea ediþie tipãritã a ziarului
BURSA va apãrea pe data de 4 mai
2016. În perioada 30 aprilie – 3 mai,
urmãriþi-ne pe site-ul www.bursa.ro.

ALEGERILE NU S-AU MAI ÞINUT, IERI

Acþionarii SIF Transilvania au
pãstrat actuala conducere

Acþionarii SIF Transilvania
au respins ieri, la Adunarea
Generalã, revocarea Consi-

liului de Supraveghere, alãturi de
toate punctele solicitate de un grup
de acþionari, ºi le-a aprobat pe cele
propuse de Directoratul SIF3, con-
form unor surse prezente la ºedinþã.

Astfel, se pare cã Mihai Fercalã,
preºedintele executiv al SIF3, a mai

câºtigat o bãtãlie în lupta cu grupul
de acþionari din care fac parte omul
de afaceri Constantin Frãþilã ºi Radu
Toia. Aceºtia au criticat, în repetate
rânduri, managementul SIF Transil-
vania, ºi au încercat o schimbare a
acestuia.

Conducerea SIF3 Transilvania
propusese acþionarilor un dividend
brut de 0,02653 lei/acþiune din profi-

tul pe anul trecut, adicã distribuirea
cãtre acþionari a sumei de 57,94 mi-
lioane de lei. Dividendul reprezintã
un randament de 10% prin raportare
la preþul mediu de tranzacþionare a
acþiunilor SIF3 în anul 2015,
conform emitentului.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

Alegerile de sãptãmâna trecutã de la

vârful Uniunii Naþionale a Practicienilor

în Insolvenþã din România (UNPIR) au

nãscut controverse între membrii Uniu-

nii, care s-au lãsat cu demisia avocatu-

lui Gheorghe Piperea din funcþiile pe

care le deþinea la UNPIR.

Printre altele, avocatul a spus cã a fost

“forþat” sã plece de la conducerea

Uniunii ca urmare a unor “manevre

oculte ºi ilegale”.

Niculae Bãlan este noul preºedinte inte-

rimar al UNPIR, domnia sa fiind desem-

nat candidat pentru preºedinþia Uniu-

nii, urmând ca alegerile pentru acest fo-

toliu sã aibã loc în cadrul Congresului

din septembrie. Noul preºedinte al UNPIR - Filiala Bucureºti este Cãtãlin Dascã-

lu.

Avocatul Piperea ne-a acordat un interviu despre cum percepe domnia sa alege-

rile de acum o sãptãmânã, dar ºi despre modul în care vede evoluþia ºi activita-

tea Uniunii.

CORNEL
CODIÞÃ

By Amanda, Jonathan & Hannes Grobe

Bucurii ºi
satisfacþii!
Paºtele, cea mai mare sãrbãtoare a

lumii creºtine, ne bate la uºã ºi ar fi
pãcat sã ne surprindã cu cãmãrile su-
fletului goale ºi cu unghere ale minþii
necurãþate de mizerie. Dacã ne
plângem cã pe lume sunt crize, im-
posibil de trecut, care ne priveazã de
anumite satisfacþii materiale, avem
datoria sã facem imposibilul pentru a
nu duce lipsã de bucurii spirituale.

Avem o sãrbãtoare, atunci trebuie
sã ne strãduim sã fim demni de ea, sã
ºtim sã ne bucurãm aºa cum se cuvi-
ne.

D.N.

(continuare în pagina 2)

Este mai gravã miopia
bãncilor centrale decât
cea a guvernelor?

Propaganda neîncetatã de pe
toate canalele de “informare”
în masã, mai ales în ultimii

ani, prezintã bãncile centrale drept
instituþii depozitare
ale cunoaºterii eco-
nomice, care ºtiu
cum funcþioneazã
pârghiile de ajustare
a dezechilibrelor ºi
asigurare a bunãstãrii
perpetue.

De un singur lucru
au ele nevoie: independenþa faþã de
factorul politic.

Un studiu recent al lui Patrick Artus,

economist-ºef al bãncii de investiþii
Natixis, demonteazã aceastã ipotezã ºi
demonstreazã cã “existã douã caracte-
ristici comune ale deciziilor luate de
guverne ºi bãncile centrale din 2008:
lipsa analizei serioase a consecinþelor
pe termen mediu ºi panica în faþa evo-
luþiilor pe termen scurt”.

În ceea ce priveºte guvernele, ace-
stea au crescut cheltuielile, care au
condus la deficite bugetare foarte
mari, în scopul stimulãrii economi-
ce, ºi nu au þinut cont de consecinþele
creºterii accelerate a datoriei
publice, dupã cum scrie Artus.

(continuare în pagina 15)

CÃLIN
RECHEA

DE LA NAªTERE, LA ÎNVIERE

Darea în platã, marfã româneascã
pentru export în UE

l CPBR: “Promulgarea legii în aceastã formã
este regretabilã” l Adrian Vasilescu, BNR:
“Legea dãrii în platã este o lege a autoevacuãrii”
l Zamfir: “Sã le fie ruºine lui Isãrescu ºi Cioloº
cã au preluat mesajele toxice ale bãncilor strãine”
l Piperea: “Legea Dãrii în Platã ar putea fi
exportatã oriunde în Europa”

Anul trecut, de Crãciun, când
am sãrbãtorit Naºterea
Mântuitorului Iisus Hristos,

preºedintele Klaus Iohannis a retri-
mis în Parlament, spre reexaminare,
legea dãrii în platã ºi, printr-o coin-
cidenþã, a promulgat-o ieri, în preaj-
ma unei alte sãrbãtori ortodoxe,
Învierea Domnului.

Preºedintele a spus: “Aceastã lege

a ajuns, iniþial, la mine ºi am retri-
mis-o în Parlament cu câteva obser-
vaþii. La momentul respectiv, dupã
pãrerea mea, legea nu a fost foarte
bine elaboratã. Parlamentul a luat în
considerare aceste observaþii pe care
le-am trimis, a modificat legea core-
spunzãtor ºi mi-a retrimis legea în
forma nouã”. (A.S.)

(continuare în pagina 3)


