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Adevãrul despre
aurul României

Rãspunsul unui coleg de generaþie la repetatele
fantasmagorii ale lui Lucian Isar

Ca rãspuns la acuzele lui Lu-
cian Isar privind rezerva de
aur a României menþinutã

în strãinãtate de cãtre BNR ºi mo-
dalitatea în care aceasta este admi-
nistratã, eu ºi colegii mei din struc-
turile de specialitate ale Bãncii
Centrale am publicat recent mai
multe articole1. Aparent, acestea nu
au fost considerate suficient de ex-
plicite. Lucian Isar a continuat sã
dezinformeze ºi sã facã afirmaþii
tendenþioase, complet nefondate,
pe acest subiect. Publicul din Româ-
nia are însã dreptul sã fie corect in-
format. Sã ºtie adevãrul. În conse-
cinþã, am decis sã revin în spaþiul
public cu rãspunsuri punctuale la
principalele acuzaþii ºi afirmaþii ale
contestatarului BNR privind rezer-
va de aur a României menþinutã în
strãinãtate de cãtre banca centralã

ºi modalitatea în care aceasta este
administratã.

1.Referitor la acuzaþiile privind
lipsa de transparenþã în ceea ce pri-
veºte cantitatea de aur menþinutã de
cãtre BNR la Banca Angliei

FALS! BNR a publicat informa-
þii privind cantitatea de aur menþi-
nutã la Banca Angliei (spre exem-
plu, în raportul anual al bãncii cen-
trale pe anul 2005, capitolul Admi-
nistrarea rezervelor internaþiona-
le).

2.Referitor la afirmaþia conform
cãreia aurul fizic, odatã mutat de cã-
tre BNR în strãinãtate, se aflã la dis-
poziþia custodelui

CÃTÃLIN DUMITRESCU
Arbitragist principal, Direcþia

Operaþiuni de Piaþã, BNR
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Ziarul “BURSA” a premiat
“Învingãtorii crizei 2008-2015”

lAdrian Vasilescu, BNR: “Avem parte de o nouã tranziþie cãtre un nou ciclu de creºtere”

C
ompaniile care au trecut
cu profit peste criza fi-
nanciarã au fost premiate,
sãptãmâna trecutã, în ca-

drul Galei BURSA “Învingãtorii
Crizei 2008-2015”.

Chiar dacã mai multe voci,
printre care se numãrã ºi domnul
Adrian Vasilescu, consultant de
strategie în cadrul Bãncii Naþio-
nale a României (BNR), sunt
sceptice cã am depãºit criza fi-
nanciarã începutã în 2008, totuºi
unele firme au reuºit, mai bine
decât altele, sã se poziþioneze
astfel încât sã se menþinã profita-
bile.

Adrian Vasilescu a spus, în de-
schiderea Galei “BURSA”, cã
avem parte de o nouã tranziþie, de
la ciclul care se încheie, cãtre un ci-
clu care va veni cât de curând ºi ne
va atenþiona cu faza lui de avânt.
“Este momentul pe care îl aºteptãm
cu toþii”, a transmis domnia sa an-
treprenorilor.

Mircea Ursache, vicepreºedintele
Autoritãþii de Supraveghere Finan-
ciarã (ASF), a declarat: “Cu toþii tre-
buie sã îi aplaudãm pe cei care au
reuºit, graþie unui management per-
formant, unei guvernanþe corporati-
ve serioase, unui tratament echitabil
al angajaþilor, într-un mod de lucru
în echipã, sã facã posibilã trecerea
dintr-o perioadã de crizã cãtre o zonã
de perspectivã.

(continuare în pagina 2)

LA MAI PUÞIN DE TREI LUNI DE LA
SESIZARE, DNA A CLASAT DOSARUL
ASUPRA ÎMPRUMUTULUI DIN 2009

Dan Suciu, BNR:
“Era o evidenþã de bun
simþ clasarea dosarului
de la DNA”

Dosarul deschis recent de Di-
recþia Naþionalã Anticorupþie
(DNA) asupra împrumutului luat
de þara noastrã, în 2009, de la insti-
tuþiile financiare internaþionale a
fost deja clasat.

Reprezentanþii DNA au precizat,
vineri, potrivit Agerpres: “Sub nr.
664/P/2016 s-au înregistrat la Direc-
þia Naþionalã Anticorupþie - Secþia de
combatere a infracþiunilor asimilate
infracþiunilor de corupþie mai multe
sesizãri penale având toate acelaºi
conþinut, formulate de mai multe
persoane fizice, (n.r. sesizãri depuse
în august 2016), prin care s-a solici-
tat efectuarea de cercetãri pentru su-
spiciunea sãvârºirii infracþiunilor de
abuz în serviciu, conflict de interese
ºi constituirea unui grup infracþional.
Ca urmare a examinãrii dosarului
penal cu numãrul sus menþionat, la
data de 8 noiembrie 2016 s-a dispus
clasarea cauzei raportat la faptele
care au fãcut obiectul sesizãrii, pe
motiv cã aspectele sesizate nu se cir-
cumscriu conþinutului constitutiv al
infracþiunilor (abuz în serviciu ºi
conflict de interese) ºi pe motiv cã
fapta nu existã (constituire de grup
infracþional organizat)", se aratã în
rãspunsul DNA.

În opinia lui Dan Suciu, purtãtorul
de cuvânt al Bãncii Naþionale a
României (BNR), “era o evidenþã de
bun simþ clasarea dosarului de la
DNA”.

Conform Agerpres, soluþia de
clasare a fost comunicatã pãrþilor in-
teresate din punct de vedere proce-
sual, adicã persoanelor care au for-
mulat sesizãrile.

Sursele noastre ne-au spus cã
procurorii DNAau scris în comuni-
cãrile cãtre pãrþi cã faptele invocate
în sesizãrile din luna august nu
întrunesc elementele constitutive
ale infracþiunii de abuz în serviciu
sau conflict de interese. Motivaþia
DNA este cã împrumutul de la FMI
a fost luat pe fondul unei chestiuni
de oportunitate, experþii motivând
cã atunci aveam nevoie de o centu-
rã de siguranþã.

DNA a mai precizat cã, în pre-
zent, nu este înregistrat niciun dosar
având ca obiect împrumutul con-
tractat de la FMI în anul 2009.

Cu doar trei zile înaintea clasãrii
acestui dosar, DNA l-a anunþat pe
unul dintre cei care au trimis sesizãri
pe subiect cã a fost întocmit dosarul
penal 664/P2016.

Avocatul Gheorghe Piperea con-
siderã cã DNAa decis “cam prea re-
pede” sã claseze dosarul deschis pe
tema contractãrii împrumutului de
la FMI, dar cã, totuºi, este un aspect
pozitiv, pentru cã se va ajunge în in-
stanþã, unde lucrurile se vor clarifi-
ca: “Nu a fost nicio audiere.

EMILIA OLESCU
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BANCA NAÞIONALÃ - ELIMINATÃ DIN
CAUZA ÎN CARE AVOCATUL PIPEREA A
DAT ÎN JUDECATÃ 9 BÃNCI

Suciu: “Este momentul ca
domnii Piperea ºi Isar sã înceteze
sã mai hãituiascã BNR”
l Piperea: “Eliminarea BNR din cauza
procesualã a fost singura dintre excepþiile ridicate
de bãnci care a fost aprobatã de instanþã, restul
fiind respinse”

Este momentul ca avocatul Gheor-
ghe Piperea ºi fostul bancher Lucian
Isar “sã înceteze sã mai hãituiascã“
Banca Naþionalã a României (BNR),
este de pãrere Dan Suciu, purtãtorul de
cuvânt al Bãncii Centrale.

Afirmaþia domniei sale vine în
contextul în care instanþa a eliminat

BNR din cauza în care avocatul Ghe-
orghe Piperea a intentat un proces în
justiþie împotriva unui numãr de
nouã bãnci ºi a Bãncii Naþionale a
României.

E. O.

(continuare în pagina 2)

Barbarii sunt din nou la
zidurile imperiului

Pâinea ºi circul au asigurat supra-
vieþuirea Imperiului Roman mai mul-
te secole dupã atingerea apogeului
puterii sale. Dar cheltuielile publice,
în special pensiile tot mai mari acor-

date soldaþilor pentru
asigurarea loialitãþii,
care au fost “acoperi-
te” deseori printr-o
“diluare” tot mai pu-
ternicã a monedei, au
crescut atât de mult,
încât povara taxelor a
devenit insuportabilã.

Astfel, barbarii de la porþile impe-
riului au “cãpãtat” o “reputaþie” tot
mai bunã ºi s-au transformat, dintr-o
forþã de ocupaþie, într-o forþã elibera-
toare de sub jugul tot mai apãsãtor al

taxelor ºi impozitelor.
Dupã douã milenii, primul “impe-

riu neimperial” din istorie, conform
definiþiei date Uniunii Europene de
José Manuel Barroso, a ajuns,
într-un interval extraordinar de scurt,
la acelaºi punct de rãscruce.

(continuare în pagina 3)

“Cei care îndrãznesc,
încãpãþânaþii,
barbarii vor împinge
lumea înainte, iar noi
suntem barbarii”.

Beppe Grillo,
preºedintele partidului

Miºcarea Cinci Stele din Italia
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