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“Transformarea digitalã în România este
un proces cu o dezvoltare exponenþialã”
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Grecia a blocat
sancþiunile occidentale
împotriva unei
importante bãnci
iraniene

Gecia a sfidat aliaþii europeni ºi
Washingtonul, în octombrie, prin
blocarea sancþiunilor impuse de UE
unei bãnci iraniene pe care Statele
Unite o acuzã de finanþarea teroris-
mului, au declarat persoane apropia-
te situaþiei, citate de Wall Street Jo-
urnal.

Este pentru prima oarã când un
stat european a optat sã nu respecte
sancþiunile care ar trebui sã mai
rãmânã în vigoare dupã acordul nu-
clear convenit cu autoritãþile de la
Teheran în iulie 2015.

Planul are rolul sã limiteze capaci-
tatea Iranului de a relua activitãþile
ilicite ºi sã preseze autoritãþile sã res-
pecte acordul.

Guvernul premierului elen Alexis
Tsipras a decis sã reabiliteze Bank
Saderat, bancã deþinutã parþial de
statul iranian, care opereazã cea mai
mare reþea bancarã din þara respecti-
vã, în condiþiile în care Atena vrea sã
refacã legãturile economice cu Ira-
nul, care în trecut era o sursã majorã
de energie ieftinã, potrivit News.ro.

Decizia ar putea fi riscantã pentru
Grecia, care îl va primi în aceastã
lunã pe preºedintele american Ba-
rack Obama.

Secretarul Trezoreriei SUA, Ja-
cob Lew, a avertizat anul trecut cã
orice firmã care face afaceri cu Bank
Saderat riscã sã piardã accesul la sis-
temul financiar american. n
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n LIDERUL OPOZIÞIEI:
“Germania nu ar trebui sã-i
opreascã pe investitorii din China”
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DUPÃ REDESCHIDEREA DOSARULUI, PROCURORII SECÞIEI
PARCHETELOR MILITARE DISPUN EXTINDEREA URMÃRIRII
PENALE:

“Infracþiuni contra
umanitãþii în dosarul
Revoluþiei”

Procurorii Secþiei Parchetelor Mi-
litare au dispus în dosarul Revoluþiei
extinderea urmãririi penale in rem
sub aspectul infracþiunii contra uma-
nitãþii, a anunþat, ieri, Parchetul de pe
lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie (PÎCCJ).

Instituþia a precizat: “Din actele
dosarului rezultã cã pentru pãstrarea
puterii, prin acþiunile desfãºurate ºi mã-
surile dispuse, noua conducere politicã

ºi militarã in-
stauratã dupã
data de
22.12.1989 a
determinat
uciderea, rã-
nirea prin împuºcare, vãtãmarea inte-
gritãþii fizice ºi psihice, respectiv lipsi-
rea de libertate a unui numãr mare de
persoane, fapte care se circumscriu
condiþiilor de tipicitate ale infracþiunii

contra umanitãþii prev. de art. 439 alin.
1 lit. a, g, i ºi k Cod penal cu aplic. art.
5 Cod penal.

A.S.

(continuare în pagina 3)

REACÞIA KAZAHILOR DUPÃ ARTICOLUL PUBLICAT IERI
DE ZIARUL BURSA

Acþionarii Rompetrol Rafinare
urmeazã sã fie convocaþi, ca sã
decidã continuarea activitãþii

Rompetrol Rafinare (RRC) a
anunþat, ieri, cã va convoca
acþionarii, ca sã decidã con-

tinuarea activitãþii, dupã ce Autori-
tatea de Supraveghere Financiarã
(ASF) a atenþionat-o cã se gãseºte în
situaþia de dizolvare, în conformita-
te cu prevederile din legea 31/1990.

“În conformitate cu legislaþia
româneascã ºi reglementãrile Bursei
de Valori Bucureºti, societatea va lua
toate mãsurile legale în acord cu no-
tificarea primitã de la Autoritatea de
Supraveghere Financiarã (ASF) în
ceea ce priveºte convocarea Adunã-
rii Generale a Acþionarilor în con-
textul dispoziþiilor Legii 31/1990,
articolul 153 24”, a transmis
Rompetrol Rafinare, într-un
comunicat.

Anunþul oficialilor RRC vine
dupã ce subiectul a fost tratat de zia-
rul BURSA în ediþia de marþi, care a
publicat poziþia ASF potrivit cãreia
Autoritatea i-a mai solicitat compa-
niei sã dispunã mãsurile care se im-
pun ºi sã informeze investitorii
despre situaþie.

Conform Legii 31, “dacã consiliul
de administraþie, respectiv directora-
tul, constatã cã, în urma unor pierderi,
stabilite prin situaþiile financiare
anuale aprobate conform legii, acti-
vul net al societãþii, determinat ca di-
ferenþã între totalul activelor ºi tota-
lul datoriilor acesteia s-a diminuat la
mai puþin de jumãtate din valoarea
capitalului social subscris, va convo-
ca de îndatã adunarea generalã ex-

traordinarã pentru a decide dacã so-
cietatea trebuie sã fie dizolvatã”.

Rompetrol Rafinare are un capital
social de 4.410.920.572 lei, iar, la fi-
nalul anului 2015, diferenþa dintre
totalul activelor ºi datoriile curente a
fost de 1.806.972.148 lei, sub jumã-
tate din capitalul social.

Deºi compania se încadreazã în
prevederile legii 31 privind dizolva-
rea, de luni bune, compania a anun-
þat, abia acum, dupã atenþionarea
ASF ºi dupã articolul din ziarul
BURSA, publicat marþi, cã pregã-
teºte documentele necesare pentru
convocarea Adunãrii Generale a
Acþionarilor.

Potrivit companiei, AGA va fi

anunþatã, în conformitate cu regle-
mentãrile în vigoare, prin interme-
diul Bursei de Valori Bucureºti:
“Ordinea de zi a Adunãrii Generale
va include, printre alte subiecte, de-
cizia de a continua activitatea
societãþii, în acord cu Art.153 24 ºi,
implicit, faptul cã societatea va lua
mãsurile necesare pentru a remedia
aceastã situaþie.

Astfel, Rompetrol Rafinare re-
confirmã cã activitatea sa se des-
fãºoarã în condiþii normale, conform
prevederilor legislaþiei româneºti,
iar acest aspect nu va avea un impact
asupra evoluþiei financiare a societã-
þii”. (A.A.)

(continuare în pagina 6)

DNA, între Curtea de Conturi
ºi bãncile pentru locuinþe
l DNA spune cã a declinat dosarul la Parchetul
de pe lângã Tribunalul Bucureºti

Nu existã o anchetã a DNA pri-
vind sistemul de economisire-credi-
tare, au declarat, ieri, reprezentanþii
departamentului de comunicare
BCR, în replicã la anunþul Curþii de
Conturi privind sesizãrile fãcute cã-
tre DNAîmpotriva BCR Banca pen-

tru Locuinþe, Raiffeisen Banca
pentru Locuinþe ºi Ministerul Dez-
voltãrii ºi Administraþiei Publice.

La rândul sãu, Direcþia Naþionalã
Anticorupþie a precizat ieri, pentru
Hotnews, cã dosarul constituit la se-
sizarea Curþii de Conturi referitoare
la cele douã bãnci pentru locuinþe a
fost declinat la Parchetul de pe
lângã Tribunalul Bucureºti având în
vedere cã aspectele sesizate nu intrã
în competenþa de soluþionare a
DNA.

Oficialii Curþii de Conturi spun cã
nu au primit nicio hârtie de la DNA
prin care sã fie informaþi de declina-
rea competenþei.

A.S.

(continuare în pagina 3)

Deutsche Bank acuzã BCE cã a trecut
de “partea întunecatã” a politicii
monetare

Personalitatea multiplã a celei
mai mari bãnci din Germania,
Deutsche Bank, a apãrut cam

des în public în ultimele luni. Unii
psihiatri considerã cã
aceasta reprezintã o
cale de evadare din
suferinþã.

Este adevãrat cã
DB trece printr-o
mare suferinþã, dar nu
este periculos sã îþi
îndrepþi furia ºi criti-
cile cãtre BCE? Sau nu mai contea-
zã, pentru cã DB nu mai are nimic de
pierdut?

În iunie 2016, David Folkerts-
Landau, economistul ºef al grupului
financiar, a lansat un atac fãrã prece-
dent împotriva politicii monetare a
BCE, însã intensitatea acestuia toc-

mai a fost depãºitã prin publicarea
unei analize în care Mario Draghi
este acuzat cã a trecut de “partea
întunecatã” a
politicii mo-
netare (n.a.
“The dark si-
des of QE”,
din seria “Pun-
cte de vedere
ale DB”).

“De când Mario Draghi a promis
cã va face totul, în 2012, creºterea
economicã din zona euro abia poate
fi observatã, performanþa pieþei
muncii este cea mai slabã la nivelul
þãrilor industrializate, datoriile sunt
nesustenabile, iar inflaþia este cu
mult sub propria þintã a bãncii”, îºi
începe Folkerts-Landau atacul ºi
avertizeazã cã “efectele negative

devin copleºitoare”.
În opinia economistului ºef al DB,

“primul paradox al intervenþiilor
BCE îl repre-
zintã tocmai
blocarea re-
formelor pe
care a încercat
sã le stimule-
ze”, în condi-
þiile în care

dobânzile mai ridicate ºi riscul ridi-
cat al refinanþãrii datoriilor publice a
obligat guvernele “sã fie mai serioa-
se cu privire la reforme”, dar “inter-
venþia BCE a ciuntit perspectiva re-
formãrii semnificative a pieþei mun-
cii , a sistemelor juridice, a
asigurãrilor sociale ºi a sistemelor de
taxare”.

(continuare în pagina 5)
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EXCLUSIVITATE - TREI FEÞE: UNA ÎN PUBLIC, ALTA LA CJUE
ªI ALTCEVA LA CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

Ipocrizia tehnocratului
Cioloº

(Interviu cu avocatul Gheorghe Piperea)

Reporter: Ce detalii ne puteþi
oferi despre dosarul în care instanþa
din Oradea a trimis întrebãri la
CJUE? În ce stadiu se aflã acesta ºi
ce vizeazã întrebãrile trimise?

Gheorghe Piperea: Este vorba
despre o cerere de îngheþare a cursu-
lui leu/franc elveþian la nivelul ace-
stuia din data semnãrii contractului.

Printre altele, am invocat ºi prezenþa
în contract a unor clauze abuzive,
mai ales a celor care stabilesc în sar-
cina exclusivã a consumatorului tot
riscul valutar.

Au consemnat
EMILIA OLESCU ºi

IOANA POPA

(continuare în pagina 2)

Unul dintre dosarele colective în care
avocatul Gheorghe Piperea îi apãrã pe
clienþii bãncilor a ajuns pe masa Curþii
Europene de Justiþie (CJUE), prin
întrebãrile preliminare trimise de
Curtea de Apel Oradea.
Rãsvan Horaþiu Radu, agentul nostru
guvernamental pentru CJUE, respec-
tiv reprezentantul Guvernului român
pe lângã Curtea Europeanã de Justiþie
(demnitar ce face parte din Ministerul
Afacerilor Externe), a rãspuns în iulie
2016 solicitãrii CJUE adresatã Guver-
nului României pe subiect.
Avocatul Gheorghe Piperea ne-a
explicat, în cadrul unui interviu, ce în-
seamnã rãspunsurile reprezentantului
þãrii noastre la Curtea Europeanã de
Justiþie, în contextul în care acestea
contrazic, în mare parte, declaraþiile
ulterioare ale premierului Dacian Cio-
loº.
Deºi guvernul României trimisese cã-
tre CJUE observaþii favorabile consu-
matorilor referitoare la creditele în
franci elveþieni, premierul Cioloº a
contestat legea conversiei creditelor
în CHF, sesizând, recent, Curtea Con-
stituþionalã asupra acesteia. Ipocrizia
actualului guvern tehnocrat nu s-a
oprit aici, întrucât, la o zi dupã sesiza-
rea CCR, premierul a motivat public
cã legea conversiei nu are caracter so-
cial, deºi în textul transmis Curþii Con-
stituþionale nu face referire la acest
aspect.
Avocatul Piperea ne-a precizat: “În
faþa CJUE, agentul guvernamental
este România. El exprimã poziþia
României în chestiunile derulate în
faþa Curþii. Deºi poziþia unui stat
membru nu este obligatorie pentru
Curte, totuºi, este o opinie oficialã ºi,
deci, cântãreºte greu în balanþa justi-
þiei”.
Dosarul în care justiþia din Oradea a
cerut opinia CJUE are ca obiect înghe-
þarea cursului leu/franc elveþian la ni-
velul acestuia din data semnãrii con-
tractului.

“Îþi trebuie tãrie sã reziºti
pãrþii întunecate. Numai
cei slabi o îmbrãþiºeazã.”

Obi-Wan Kenobi
CÃLIN

RECHEA
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