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MONOGRAFIA CAZULUI UDREA

Mãrirea ºi decãderea Elenei
entinþa definitivã pro-
nunþatã de magistraþii
Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie în cazul Gala
Bute a corespuns
aºteptãrilor multora
dintre cei care s-au im-
plicat în anchetarea
acestui subiect. Elena
Udrea ºi Rudel Obreja

au fost condamnaþi la închisoare cu
executare. 6 ani, respectiv 5 ani. Dacã
unii s-au supus deciziei, pentru alþii,
autoritãþile au decis sã iniþieze proce-
dura de extrãdare ºi urmãrire interna-
þionalã.

Inculpaþii au susþinut chiar ºi dupã
condamnare cã nu sunt vinovaþi, cã li
se face o nedreptate, cã ei au lucrat
pentru binele þãrii ºi nu meritau sã fie
trataþi astfel de cãtre instanþa de
judecatã.

Spre deosebire de Elena Udrea, care
a ales, cu mult înaintea pronunþãrii, sã
ia calea exilului liber ales în Costa
Rica, dorind astfel sã scape de mâna
lungã a justiþiei române, Rudel Obreja
- fostul ºef al Federaþiei Române de
Box – a ales sã rãmânã în þarã ºi sã su-
porte rigorile legii. Iar în urma sentin-
þei de marþi, 5 iunie 2018, dintre cei doi
mari inculpaþi ai dosarului Gala Bute,
avem doar unul încarcerat: Rudel
Obreja. La care se adaugã ºi Tudorel
Breazu, unul dintre prietenii Elenei
Udrea. Acesta a fost condamnat la 3
ani de închisoare cu executarea
pedepsei.

Dar cum a început totul?
În luna martie a anului 2011, Elena

Udrea – ministru al Dezvoltãrii ºi Tu-
rismului –, împreunã cu Rudel Obreja
– preºedinte al Federaþiei Române de
Box-decid sã organizeze la Bucureºti
o galã profesionistã în cadrul cãreia
campionul mondial în versiunea IBF,
Lucian Bute, sã îºi apere titlul mondial
în faþa unui challenger. IBF a ales ca
oponentul lui Bute în gala de la Bucu-
reºti sã fie Jean Paul Mendy, care în
acel moment era numãrul 15 mondial
din cei 870 de boxeuri la categoria
respectivã.

Gala s-a desfãºurat în data de 9 iulie
2011, la ROMEXPO, sub denumirea
“Campion pentru România: Lucian
Bute”.

În cadrul acestei gale au mai fost or-
ganizate douã partide în care au boxat
sportivii români Viorel Simion ºi Dinu
Bogdan.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

Oare BCE a intervenit
din nou în politica internã
a Italiei?

Î
n perioada acutã a crizei datoriilor
suverane din zona euro de la înce-
putul deceniului, premierul de
atunci al Italiei, Silvio Berlusconi,

a început sã “fluiere în bisericã”
ºi sã punã sub semnul întrebãrii
dogma “propovãduitã” de la
Bruxelles ºi Frankfurt.

Dacã declaraþiile “înalþilor
prelaþi” din Bruxelles ºi alte ca-
pitale europene nu au ieºit din
limba de lemn, care a fost totuºi
destul de ascuþitã, la Frankfurt
s-a procedat altfel: s-a strâns “laþul”
pânã când Berlusconi a fost nevoit sã
demisioneze.

BCE nu a mai cumpãrat obligaþiuni-
le guvernamentale ale Italiei, iar cos-
turile de finanþare au explodat (vezi
graficul 1 din pagina 5).

Într-o scrisoare din 5 august
2011, semnatã de Jean-Claude
Trichet ºi Mario Draghi, BCE
dicta, practic, politicile care
trebuiau urmate de guvernul de
la Roma.

La sfârºitul lunii septembrie
2011, principalul cotidian ita-
lian, Corriere della Sera, a pu-

blicat scrisoarea secretã, care a fost
preluatã apoi în principalele ziare din
Europa.

The Independent scria cã “BCE a
dat ordine lui Berlusconi”, în timp ce
Financial Times scria cã “actualul ºi
viitorul preºedinte al BCE au dictat o
agendã detaliatã de politicã economi-
cã pentru premierul italian”. În plus,
“tonul dur al scrisorii reflectã reacþia
BCE faþã de criza datoriilor din zona
euro, marcatã de extinderea mandatu-
lui sãu dincolo de politica monetarã”,
dupã cum mai aratã FT.

Atitudinea “relaxatã” a oficialilor
europeni în faþa acestei încãlcãri fla-
grante a misiunii BCE ºi a tratatelor
UE a arãtat, încã de atunci, cã nu existã
o expresie mai goalã de conþinut decât
“democraþia europeanã”.

(continuare în pagina 5)

“BCE ameninþã guvernele care nu se comportã adecvat
cu distrugerea financiarã ºi le determinã sã accepte
voluntar politicile economice propuse”.

ATHANASIOS ORPHANIDES,
fost membru al Consiliului Guvernatorilor BCE

CÃLIN
RECHEA

CORNEL COCA CONSTANTINESCU, ASF:

“Piaþa asigurãrilor din
þara noastrã, dependentã
de RCA”

P
iaþa asigurãrilor din þara noas-
trã este dominatã de segmentul
asigurãrilor generale, 79% din
primele brute subscrise (PBS)

în 2017 aparþinând acestei categorii,
prevalente fiind asigurãrile obligato-
rii, în special cele auto, în timp ce seg-
mentul asigurãrilor de viaþã este slab
dezvoltat, cu doar 21% din PBS, ne-a
precizat domnul Cornel Coca Con-
stantinescu, vicepreºedintele Autori-
tãþii de Supraveghere Financiarã
(ASF), în cadrul unui interviu.

Printre provocãrile pe care le
întâmpinã, în prezent, piaþa de profil
din þara noastrã, se numãrã, potrivit re-
prezentantului ASF, dependenþa de
asigurarea RCA, dezvoltarea insufi-
cientã a asigurãrilor facultative ºi de
viaþã, gradul mare de concentrare a
pieþei rezultat din faptul cã primele

cinci societãþi de asigurare realizeazã
cumulat 70,03% din segmentul asigu-
rãrilor generale.

Domnia sa ne-a precizat: “Dacã ne
referim la asigurãrile obligatorii de
locuinþe, constatãm gradul redus de
cuprindere în asigurare, ceea ce poate
crea o presiune asupra PAID, având în
vedere cã prima prevãzutã de lege
este calculatã prin raportare la un
grad de cuprindere în asigurare mult
mai mare. Toate aceste aspecte trebu-
ie avute în vedere ºi abordate într-un
mod care sã conducã la dezvoltarea
pieþei în condiþiile menþinerii solidi-
tãþii financiare a societãþilor de asigu-
rare. În acelaºi timp, activitatea de
asigurare trebuie sã rãspundã unor
noi exigenþe cu privire la capitalul de
solvabilitate ºi la protecþia consuma-
torilor, prin prisma practicilor de

vânzare. Regulile se modificã în tot
mai multe domenii, precum noile teh-
nologii, considerate pânã nu demult
fãrã impact asupra activitãþii de asi-
gurare, care vor determina abordãri
noi de business”.

Potrivit lui Cornel Coca Constan-
tinescu, anul trecut, piaþa localã de
asigurãri a consemnat o creºtere de
3,5% a PBS, pânã la valoarea de 2,1
miliarde de euro, în timp ce, în Ce-
hia, volumul PBS la nivelul anului
2016 se ridica la 4,4 miliarde de
euro, iar în Polonia la 14,9 miliarde
de euro.

VLAD DOBREA,
ANDREI IACOMI

Citiþi întregul interviu
în pagina 15.
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“CHRISTOPHER DEMBIK, SAXO

BANK: «Italiei îi sunã ceasul, dar riscul

de contagiune este limitat»”.


