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SÃPTÃMÂNA VIITOARE

Deputaþii juriºti vor dezbate
amendamentul lui Zamfir privind
conversia creditelor

Comisia juridicã din Camera De-
putaþilor urmeazã sã discute, sãp-
tãmâna viitoare, pe marginea amen-
damentului depus de deputatul libe-
ral Daniel Cãtãlin Zamfir la proiec-
tul legislativ privind conversia credi-
telor, dupã cum a anunþat
parlamentarul pe pagina sa de
Facebook.

Acesta a menþionat: “În urma dis-
cuþiei pe care am avut-o astãzi (n.r.
ieri) cu preºedintele Comisiei Juridi-
ce Bogdan Ciucã ºi cu vicepreºedin-

tele Ciprian Nica, amendamentul pe
care l-am propus la Legea conversiei
va fi luat în discuþie sãptãmâna
viitoare”.

Daniel Zamfir a depus un amen-
dament la iniþiativa deputatului PSD
ANABirchall, prin care solicitã con-
versia creditelor din franci elveþieni
(CHF) în lei, la cursul istoric.

Documentul întocmit de Daniel
Zamfir pentru modificarea proiectu-
lui lui Birchall aratã: “Creditorii sunt
obligaþi sã efectueze, la cererea con-

sumatorilor, conversia în lei sau în
altã monedã în care consumatorii îºi
obþin majoritatea veniturilor, a
monedei de platã. Conversia se rea-
lizeazã prin act adiþional la contrac-
tul de credit sau, în lipsã, prin hotãr-
âre judecãtoreascã, la cursul de
schimb din data încheierii contractu-
lui. Clauzele iniþiale relative la cos-
turi rãmân neschimbate, cu condiþia
ca acestea sã fie mai favorabile con-
sumatorului. (E.O.)
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GURA ZGONOREICÃ A LUI LIVIU DRAGNEA:

“Mi-ar fi ruºine sã devin preºedintele
Camerei Deputaþilor dupã Zgonea”
l Victor Ponta vrea sã fie preºedintele Camerei Deputaþilor
l Dragnea: “Dacã s-a autopropus (n.r. Victor Ponta), nici nu trebuie sã
mai votãm” l Florin Iordache (PSD) - preºedinte interimar al Camerei

Valeriu Zgonea a fost dat afarã din
PSD, dupã ce a cerut demisia lideru-
lui Liviu Dragnea, condamnat defi-
nitiv de justiþie la doi ani cu suspen-
dare pentru implicarea sa în Dosarul
“Referendumul”.

Dupã ce Zgonea a fost înlãturat
ieri ºi de la ºefia Camerei Deputaþi-
lor, preºedintele PSD Liviu Dragnea
a susþinut cã aceastã funcþie nu con-
teazã pentru el: “Vã spun cã din pun-
ctul meu de vedere aceastã funcþie
are o importanþã aproape de zero,
fiind ocupatã de Valeriu Zgonea, mie
mi-ar fi ruºine sã ocup aceastã
funcþie dupã Zgonea".

Deputatul Victor Ponta intenþio-
neazã sã îºi depunã astãzi candida-

tura pentru ºefia Camerei, la ºedinþa
conducerii PSD.

Fostul premier a anunþat: “Am dis-
cutat cu domnul Dragnea despre
ºefia Camerei Deputaþilor. I-am spus
cã intenþionez ºi mâine (n.r. astãzi) la
CExN ºi miercuri la grup sã-mi
depun candidatura. Am discutat cu
foarte mulþi colegi care mi-au zis cã
e bine pentru PSD ºi pentru Parla-
ment acest lucru ºi o sã vedem ce se
întâmplã la vot”. Victor Ponta sperã
ca la votul de astãzi din ºedinþa con-
ducerii PSD sã fie susþinut în primul
rând de Liviu Dragnea.

A.S.

(continuare în pagina 4)

BCE a cumpãrat
obligaþiuni
emise de
companii, în
valoare de 348
milioane de euro

Banca Centralã Europeanã (BCE)
a anunþat luni cã în prima zi în care a
demarat programul sãu de obligaþiu-
ni emise de companii a cumpãrat
astfel de titluri în valoare de 348 de
milioane de euro, peste estimãrile
analiºtilor, informeazã Bloomberg.

Dacã achiziþiile vor continua în
acelaºi ritm, BCE va putea sã cum-
pere obligaþiuni emise de companii
în valoare de cel puþin ºapte miliarde
de euro în fiecare lunã.

Cifra anunþatã de BCE este mult
peste estimãrile de 210 milioane de
euro ale analiºtilor de la Commer-
zbank AG sau cele de 250 milioane
de euro ale analiºtilor de la ABN
Amro Bank NV.

“Este un început foarte promiþã-
tor. Este mult mai mult decât se
aºtepta piaþa. Draghi nu a vrut sã de-
zamãgeascã”, a apreciat analistul
ABN Amro, Hyung-Ja de Zeeuw, ci-
tat de Agerpres.

Anterior, o serie de surse din inte-
riorul BCE au apreciat cã cel mai
probabil achiziþiile de obligaþiuni
corporatiste vor începe într-un ritm
lent urmând ca în lunile urmãtoare sã
se accelereze în condiþiile în care în
mod normal lichiditatea tinde sã
scadã în perioada vacanþelor.

(continuare în pagina 3)

EURO INSOL

“Înmodcert, nuputemvorbideo infracþiune
de spãlare de bani în sarcina BCR”

Conducerea Euro Insol spune cã,
în mod cert, nu putem vorbi de o in-
fracþiune de spãlare de bani în sarci-
na BCR, “care nu a fãcut altceva
decât sã finanþeze cu 80 milioane de
euro un proiect imobiliar pe care
dupã 8 ani de zile ºi l-a adjudecat în
contul creanþei la mai puþin de jumã-
tate din valoarea finanþãrii, înre-

gistrând contabil o pierdere de peste
40 milioane euro”.

Nici Euro Insol ºi nici practicianul
coordonator Remus Borza nu pot fi
suspectaþi de sãvârºirea unei infrac-
þiuni, fie ea ºi de abuz în serviciu,
câtã vreme toate mãsurile ºi actele de
procedurã emise de administratorul
judiciar/lichidatorul judiciar au fost

confirmate
de Aduna-
rea Credito-
rilor cu majoritãþi de 96% - 99% din
întreaga masã credalã ºi validate de-
finitiv de instanþele de judecatã,
apreciazã reprezentanþii Euro Insol.

(continuare în pagina 4)
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Fantoma lui Dan Fischer
bântuie BCR

l “Curtea de Apel Bucureºti sesizeazã DIICOT pentru efectuarea unor
verificãri privind potenþiale infracþiuni de spãlare de bani care ar fi fost
comise de BCR” l BCR: “Sintagma «spãlare de bani» reflectã o plângere
fãcutã cu rea- credinþã de cãtre un denunþãtor implicat”

F
irmelede insolvenþã implicate
în falimentul Silver Mountain
îºi aduc acuze, reciproc, con-
ducând la un adevãrat scandal

în jurul acþiunilor întreprinse de Banca
Comercialã Românã în procedura de
insolvenþã ºi faliment a complexului de

la Braºpov.
Curtea de Apel Bucureºti a sesizat

DIICOT pentru efectuarea unor ve-
rificãri privind potenþiale infracþiuni
de spãlare de bani care ar fi fost co-
mise de BCR, în procedura de
dobândire a unor imobile din Sna-

gov ºi a unui complex turistic din
Poiana Braºov.

OVIDIU VRÂNCEANU

(continuare în pagina 4)

GEORGE MITRAªCÃ, INSOLVENCY RECOVERY SOLUTION:
“Hotãrârea Curþii de Apel se referã la fapte de abuz în
serviciu ale Euro Insol SPRL, în conivenþã cu
reprezentanþii BCR”

Hotãrârea din data de 10.06.2016 a
Curþii de Apel Bucureºti se referã la
fapte de abuz în serviciu sãvârºite de
reprezentanþii lichidatorului judiciar

Euro Insol SPRL, în conivenþã cu re-
prezentanþii BCR, în legãturã cu lichi-
darea averii debitoarei INR Manage-
ment Real Estate SRL, subliniazã Ge-

orge Mitraºcã, de la Insolvency Reco-
very Solution, rãspunând acuzaþiile
aduse de Remus Borza”.

(continuare în pagina 4)

DUPÃ NUMAI PATRU LUNI

Adrian Lupºan a pãrãsit funcþia
de adjunct la Departamentul
Dezvoltare ºi Marketing al BVB

Adrian Lupºan a pãrãsit intempe-
stiv funcþia de director adjunct la De-
partamentul Dezvoltare ºi Marketing
al Bursei de Valori Bucureºti, la numai
patru luni dupã ce a preluat-o, potrivit
unor surse din piaþã.

Gurile rele spun cã renunþarea la
Lupºan ar face parte din acþiunile de
reducere a costurilor întreprinse de di-
rectorul general Ludwik Sobolewski.

Alþii spun însã cã plecarea lui
Lupºan a avut loc dupã ce acesta ar fi
fost critic la adresa directorului de-
partamentului de dezvoltare, polo-
nezul Marcin Wojcicki, în urma pre-
zentãrilor þinute de acesta prin þarã.

Adrian Lupºan a fost vicepreºedin-
te BVB, în mandatul fostului Consi-
liu, ºi a preluat funcþia de director ad-
junct la Departamentul Dezvoltare ºi
Marketing al BVB, dupã ce nu a
reuºit sã mai strângã suficiente voturi
pentru a intra în noul board BVB la

alegerile din decembrie.
Deºi fostul Consiliu de Administra-

þie (CA) al BVB avea un consens cã
numai preºedintele ºi directorul ge-
neral pot face declaraþii în numele
Bursei, Adrian Lupºan s-a remarcat
pentru cã l-a susþinut pe fostul direc-
tor general al Bursei, Victor Cionga,
care a fost demis dupã ºase luni de
mandat, pe motiv cã nu a restructurat
compania suficient de rapid.

Conform CV-ului postat înainte
de AGA de la BVB din decembrie,
domnul Lupºan era director general
adjunct SAI Intercapital Investment
Management. În perioada februarie -
octombrie 2014, Adrian Lupºan a
fost director de Dezvoltare la Certin-
vest, iar în ianuarie 2005- august
2013 a fost director general adjunct
la Intercapital Invest.

A.A.

SCANDALUL DIN JURUL SILVER MOUNTAIN

JUDECÃTORUL CAMELIA BOGDAN:

“Îmi rezerv dreptul sã formulez o cerere de
apãrare a reputaþiei”

l “Judecãtorii trebuie protejaþi de
astfel de atacuri ºi presiuni care ºtirbesc
încrederea cetãþeanului în Statul de Drept”

“Vã mulþumesc respectuos pentru
cã mi-aþi semnalat chestiunea...din
punctulmeudevedere, ar trebui sesiza-
tã Inspecþia Judiciarã, sens în care vã
rog respectuos sã îmi permiteþi sã redi-
recþionez cererea dumneavoastrã dom-
nului Inspector-ªef, jud.dr. Lucian Ne-

tejoru, cu menþiunea cã îmi rezerv
dreptul sã formulez o cerere de apãrare
a reputaþiei, deoarece judecãtorii trebu-
ie protejaþi de astfel de atacuri ºi presiu-
ni care ºtirbesc încrederea cetãþeanului
în Statul de Drept.

(continuare în pagina 4)

Ziarul BURSA a cerut, ieri, o reacþie ºi
din partea judecãtorului Camelia Bog-
dan de la Curtea de Apel Bucureºti, care
a solicitat, vineri, DIICOT sã efectueze
verificãri privind potenþialele infracþiuni
de spãlare a banilor care ar fi fost comi-
se de Banca Comercialã Românã SA
(BCR), în legãturã cu dobândirea unor
imobile din Snagov ºi a unui complex tu-
ristic din Poiana Braºov. Compania
Euro Insol a transmis un punct de vedere
pe care îl reproducem alãturat, în care
doamna Bogdan este acuzatã cã a încãl-
cat legea, susþinând cã va sesiza CSM.
În replicã, doamna Bogdan ne-a transmis
punctul sãu de vedere.

Citiþi, alãturat, poziþiilor
companiilor implicate în scandal.


