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În loc sã rãspundã
împricinaþii,
rãspunde Comvex
prin avocat

A
m primit un drept la
replicã la articolul
"Dovada audio cã
Viorel Panait a minþit
la DIICOT". Acesta
nu a venit din partea
domnului Panait, a
lui Dan Drãgoi sau

din partea soþiilor celor doi, ci din par-
tea avocatului companiei Comvex.
Aceastã companie, o societate listatã
cu mii de acþionari, nu este tema arti-
colului menþionat, iar un asemenea
drept la replicã este un nonsens.
Totuºi, dintr-un exces de deontologie,
redãm mai jos întreg textul primit.

Articolul publicat în acest ziar, care
face obiectul dreptului la replicã, criti-
cã instrumentalizarea unui dosar
DIICOT. Articolul a arãtat modul în
care declaraþiile date de Viorel Panait
la DIICOT sau în interviuri de presã se
contrazic cu o înregistrare telefonicã
care este probã în dosarul civil
27.863/3/2019.

În afara solicitãrii lipsite de sens,
avocatul Comvex mai greºeºte ºi
"adrinsantul", cum ar spune Caragia-
le. Dumnealui se adreseazã direct lui
Florian Goldstein, confundându-l pe
acesta cu redactorul ºef al ziarului
Bursa. Domnul Goldstein nu are cali-
tatea de redactor ºef al Bursa, ci de ac-
þionar!

Altfel, dreptul la replicã primit con-
fundã, în stilul clasic de intimidare al
Cooperativei, presa cu trompeta. Presa
nu trebuie sã ia tot ce emite o instituþie
a statului (în acest caz Autoritatea de
Supraveghere Financiarã (ASF) sau
DIICOT drept texte dumnezeieºti la
care sã se închine. Rolul unei prese li-
bere este tocmai acela de a evalua ºi
critica instituþiile statului acolo unde
greºesc.

O soluþie datã de ASF sau DIICOT,
nu înseamnã pentru ziarul BURSA un
verdict final despre adevãruri inconte-
stabile. Jurnaliºtii noºtri cerceteazã ºi
încearcã sã le ofere cititorilor fapte,

într-un mod cât se poate de corect ºi
obiectiv. Dacã ASF sau DIICOT nu se
preocupã de interesul publicului, asta
nu înseamnã cã nu trebuie sã ne preo-
cupãm nici noi. Iar un dosar clasat,
odatã ce apar probe noi, poate foarte
bine sã fie redeschis!

Domnule Andrei ªerban, avocat
Comvex SA, articolul, pe care îl invo-
caþi în dreptul la replicã, nu este critic
la adresa companiei Comvex, ci la
adresa unor persoane aflate la condu-
cerea Comvex. Domnii Drãgoi ºi Pa-
nait nu ar fi trebuit sã foloseascã tim-
pul avocatului Comvex SA, plãtit de
toþi acþionarii Comvex, pentru intere-
sele ºi preocupãrile lor personale. Le
puteþi transmite celor doi sã ne scrie
personal pentru a ne preciza neadevã-
rul din articol, în loc sã se ascundã în
spatele unei companii cu mii de
acþionari, dintre care unii se simt
prejudiciaþi de faptele domniilor lor.

NICU TRANDU

COMVEX CERE UN DREPT LA REPLICÃ LA ARTICOLUL DESPRE
VIOREL PANAIT, DAN DRÃGOI ªI SOÞIILE LOR

Replica Comvex
Observând cã în cuprinsul artico-

lului menþionat supra, au fost inserate
numeroase informaþii neadevãrate, de
naturã a afecta interesele subscrisei ºi
de a arunca o luminã nefastã asupra
adevãratei stãri de fapt în discuþie, cu
consecinþe economice negative asu-
pra valorii de piaþã a subscrisei ºi
având potenþial de imixtiune în actul
de justiþie, facem urmãtoarele preci-
zãri:

1. Afirmaþia ”Un fragment din
transcrierea unei probe audio din dosa-
rul nr 2775/D/P/2018 privind modali-
tatea preluãrii controlului societãþii
Comvex SA de la societatea Solidmet
SRL” este falsã.

Dosarul 2775/D/P/2018 al DIICOT
priveºte plângerea formulatã de cãtre
numitul Raimondo de Rubeis împotri-
va mai multor persoane fizice, având
ca obiect nemulþumirea petentului cu
privire la o majorare de capital a
subscrisei Comvex SA.

În acest dosar s-a dispus o soluþie de
clasare la capãtul unor cercetãri extin-
se, materialul probator fiind alcãtuit
din declaraþiile tuturor persoanelor im-
plicate, indicate prin plângere, precum
ºi o serie de înscrisuri aparþinând unor
autoritãþi naþionale ºi europene în ma-
teria pieþei de capital.

Concluziile Ordonanþei de Clasare
sunt neechivoce în sensul, pe de o par-
te a inexistenþei faptelor cercetate, pre-
cum ºi a neprevederii acestor fapte de
legea penalã.

În alte cuvinte: plângerea formulatã

s-a dovedit a fi absolut neîntemeiatã,
fapt confirmat ºi de cãtre Procurorul
Ierarhic Superior care a soluþionat
plângerea formulatã de petent împotri-
va soluþiei de clasare.

Revenind la afirmaþia falsã de mai
sus, independent de faptul cã aºa zise-
le ”probe” au un caracter benign, fa-
cem precizarea cã în cadrul dosarului
format ca urmare a plângerii formula-
te subsecvent la instanþã împotriva
soluþiilor de clasare ale date prin
Ordonanþa DIICOT, au fost depuse de
cãtre petent o serie de materiale care,
însã, nu sunt probe în dosarul
2775/D/P/2018.

Transcrierile respective aparþin,
probabil, autorului articolului, fiind
neconforme cu realitatea convorbiri-
lor telefonice, fiind redate trunchiat
ºi cu sens ºi înþelesuri alterate. Pe de
altã parte, fãrã a intra în detalii de
procedurã, atât transcrierile convor-
birilor respective cât ºi suporþii opti-
ci conþinând înregistrãrile nu sunt ºi
nici nu pot fi probe ºi mijloace de
probã în niciun dosar penal. Prezenta
afirmaþie este fãcutã strict din per-
spectivã proceduralã, reiterând toto-
datã faptul cã, pe fondul lor, convor-
birile telefonice nu prezintã elemen-
te de naturã a sprijini în vreun fel
afirmaþiile din articol.

2. Afirmaþia ”Din înregistrare re-
zultã foarte clar faptul cã acþiunile lui
Viorel Panait au fost concertate cu ale
doamnei Nicola Ruxandra, cu toate cã
din declaraþiile fãcute la DIICOT sau

din declaraþiile de presã fãcute de cei 2
rezultã contrariul” este de asemenea
falsã ºi în contradicþie cu concluziile
anchetei DIICOT extinse pe aceste
aspecte.

De altfel, ancheta DIICOT a stabi-
lit în mod limpede urmãtoarele
aspecte: procedura de majorare de
capital a subscrisei s-a desfãºurat în
mod transparent, procedural, nedi-
scriminatoriu, astfel încât oricine a
avut acces la toate informaþiile lega-
te de aceastã operaþiune de majorare
de capital.

A stabilit de asemenea cã petentul
Raimondo de Rubeis, în calitatea sa
de acþionar ºi fost administrator al
Comvex a avut cu atât mai mult ac-
ces la toate informaþiile despre care
s-a plâns la DIICOT cã nu le-ar fi cu-
noscut.

Ancheta a avut în vedere în mod
just ºi întemeiat anchetele efectuate de
ASF ºi ESMA, singurele autoritãþi cu
competenþe în domeniu, care au con-
cluzionat unanim cã nu a existat nicio
suspiciune de încãlcare a legislaþiei
naþionale sau europene în legãturã cu
majorarea de capital a Comvex SA, re-
laþionatã cu ”activitatea” celor patru
persoane fizice.

Mai mult, o anchetã similarã a DNA
Serviciul teritorial Constanþa a conclu-
zionat în mod identic, respectiv clasa-
rea unei plângeri a aceluiaºi petent
având ca obiect exact aceleaºi
nemulþumiri.

(continuare în pagina 11)

Software-ul de spionaj
mobil Pegasus - cum
funcþioneazã ºi cum
vã puteþi proteja? ( I)

U
nul dintre cele mai importan-
te evenimente din lumea ci-
berneticã în 2021 este repre-
zentat de rezultatele unei in-

vestigaþii realizate de The Guardian ºi
de alte 16 organizaþii media, care a
constatat cã peste 30.000 de activiºti
pentru drepturile omului, jurnaliºti ºi
avocaþi din întreaga lume ar fi putut fi
þinta unui spyware Pegasus (Pegasus
este un aºa-numit "software de supra-
veghere legalã" dezvoltat de compa-
nia israelianã NSO).

Raportul publicat în iulie 2021, inti-
tulat "Pegasus Project", susþine cã
malware-ul a fost implementat pe sca-
rã largã prin diverse exploatãri, inclu-
siv mai multe zero-day care au vizat si-
stemele iOS. Pe baza analizei crimina-
listice a numeroase dispozitive mobi-
le, laboratorul de securitate al
Amnesty International a constatat cã
software-ul a fost utilizat în mod repe-
tat în scopuri de supraveghere.

Lista persoanelor vizate include 14
lideri mondiali ºi un numãr mare de
activiºti, apãrãtori ai drepturilor omu-
lui, disidenþi ºi personalitãþi din opozi-
þie. Mai târziu în aceeaºi lunã, când a

fost publicat raportul Guardian and
Amnesry, oficiali ai guvernului israe-
lian au vizitat birourile NSO ca parte a
unei anchete privind acuzaþiile.

În octombrie 2021, Curtea Supre-
mã a Indiei a numit un comitet tehnic
pentru a investiga utilizarea Pegasus
pentru spionarea cetãþenilor sãi. În no-
iembrie, Apple a anunþat cã a iniþiat o
acþiune în justiþie împotriva NSO Gro-
up pentru dezvoltarea de software care
vizeazã utilizatorii sãi cu "malware ºi
spyware".

În cele din urmã, în decembrie
2021, Reuters a publicat cã telefoanele
Departamentului de Stat al SUA, aler-
tate de Apple, au fost piratate cu mal-
ware-ul Pegasus al NSO.

În 2022, dezvãluirile au continuat -
la 2 mai 2022, guvernul spaniol a
anunþat cã premierul Pedro Sánchez ºi
ministrul apãrãrii, Margarita Robles,
erau monitorizaþi de Pegasus. În urma
acestor dezvãluiri, guvernul spaniol
l-a demis imediat pe ºeful serviciului
de informaþii al þãrii, Paz Esteban.

COSTIN G. RAIU

(continuare în pagina 11)

Director al Echipei Globale de Cercetare ºi Analizã
(GReAT) (Kaspersky), Costin G. Raiu este specializat în
analiza ameninþãrilor persistente avansate, a exploatã-
rilor de tip zero-day ºi a programelor malware complexe.
El conduce renumita Global Research and Analysis
Team (GReAT), care a investigat mecanismele interne
ale multor atacuri de profil înalt, inclusiv RedOctober,
WannaCry, ShadowPad ºi ShadowHammer ºi Moon-
light Maze. Activitatea sa actualã se concentreazã pe
dezvoltarea de tehnologii ºi sisteme de similaritate a co-
durilor pentru a îmbogãþi informaþiile privind ameninþã-
rile. Costin are peste 28 de ani de experienþã în tehnolo-
gia antivirus ºi în cercetarea în domeniul securitãþii.
Este membru al Virus Bulletin Technical Advisory Bo-
ard, membru al Computer AntiVirus Researchers’Orga-
nization (CARO) ºi reporter pentru Wildlist Organization
International. Înainte de a se alãtura Kaspersky Lab, Co-

stin a lucrat pentru GeCad ca cercetãtor ºef ºi ca expert în securitatea datelor în cadrul grupului
de dezvoltatori antivirus RAV. Costin are centura albastrã la Taekwondo. Printre hobby-urile sale
se numãrã ºahul, fotografia ºi literatura ºtiinþifico-fantasticã.

BORGE BRENDE, PREªEDINTELE FORUMULUI
ECONOMIC MONDIAL:

”Nu avem muniþie sã
luptãm cu o nouã
recesiune mondialã”
l Vicecancelarul german Robert Habeck: ”Mã tem cã ne vom
confrunta cu o recesiune globalã cu un efect extraordinar asupra
stabilitãþii”

U
craina nu este singura îngrijo-
rare pentru economia globalã
în prezent, ci ºi ”schimbãrile
c l imat ice ºi încet ini rea

creºterii”, atrage atenþia preºedintele
Forumului Economic Mondial
(WEF), Borge Brende.

În opinia lui Brende, trebuie sã evi-
tãm ca redresarea foarte slabã la care
asistãm sã se încheie cu o nouã rece-
siune, deoarece ”avem muniþie foarte
limitatã sã luptãm cu o nouã recesiune
mondialã”.

”O nouã recesiune va duce la
creºterea ºomajului ºi a sãrãciei”, a
avertizat ieri, conform Associated
Press, oficialul WEF, subliniind:
”Sunt în joc atât de multe”.

Ameninþãrile multiple la adresa
economiei globale au fost evidenþiate
ieri, în prima zi a Forumului Economic
Mondial de la Davos, participanþii
semnalând riscul recesiunii la nivel
mondial.

Vicecancelarul german Robert Ha-
beck a declarat, conform Reuters:
”Avem cel puþin patru crize, care se le-
agã. Avem o inflaþie mare, avem o cri-
zã a energiei, avem sãrãcie alimentarã
ºi avem o crizã climaticã. Nu putem
rezolva problemele dacã ne concen-

trãm doar asupra uneia dintre crize.
Dar, dacã niciuna dintre probleme nu
este rezolvatã, chiar mã tem cã ne vom
confrunta cu o recesiune globalã cu un
efect extraordinar asupra stabilitãþii
globale”.

Forumul Economic Mondial a luat
startul ieri, la Davos, dupã doi ani de
pauzã generatã de pandemie. Atenþia
evenimentului care se desfãºoarã timp
de cinci zile este concentratã pe rãzbo-
iul din Ucraina, schimbãrile climatice,
creºterea preþurilor energiei ºi temerile
legate de o crizã alimentarã globalã.
La ediþia din acest an a forumului nu
sunt prezenþi delegaþii ruºi. Exclude-
rea Rusiei a fost ”decizia corectã”,
conform preºedintelui WEF, Borge
Brende.

Borge Brende vrea un
plan Marshall pentru
Ucraina

Preºedintele Forumului Economic
Mondial, Borge Brende, a fãcut apel
la lansarea unui plan Marshall pentru
reconstrucþia Ucrainei, anunþã Deut-
sche Welle, citând Süddeutsche Zei-
tung. (A.V.)

(continuare în pagina 12)

PANDEMIA A DAT VIAÞÃ UNUI NOU MILIARDAR LA
FIECARE 30 DE ORE

Oxfam: Pentru fiecare
miliardar creat în
pandemie un milion
de oameni pot deveni
foarte sãraci
l Averea miliardarilor a crescut mai mult în primele 24 de luni
de COVID-19 decât în 23 de ani la un loclMiliardarii din
sectoarele alimentar ºi energetic îºi mãresc averea cu 1 miliard de
dolari la fiecare douã zilel Averea totalã a miliardarilor lumii
este echivalentã cu 13,9% din PIB-ul global, de la 4,4% în anul
2000l Oxfam se aºteaptã ca 263 de milioane de oameni sã se
prãbuºeascã în sãrãcia extremã, cu o ratã de un milion la 33 de
orel Bucher, Oxfam: „În Africa de Est, probabil cã o persoanã
moare de foame la fiecare un minut”

P
entru fiecare miliardar creat în
pandemie, aproape un milion
de oameni ar putea fi împinºi
într-o sãrãcie extremã, afirmã

un raport prezenta, ieri, de Oxfam în
cadrul Forumului Economic Mondial
de la Davos. Acesta aratã cã pandemia
a dat viaþã unui nou miliardar la fieca-
re 30 de ore.

Pe mãsurã ce costul bunurilor esen-
þiale creºte mai repede decât a crescut
de-a lungul mai multor decenii, miliar-
darii din sectoarele alimentar ºi ener-
getic îºi mãresc averea cu 1 miliard de
dolari la fiecare douã zile.

„Miliardarii sosesc la Davos pentru
a sãrbãtori o creºtere incredibilã a ave-
rii lor. Pandemia ºi, acum, creºterile

abrupte ale preþurilor alimentelor ºi
energiei au fost, pur ºi simplu, o bine-
cuvântare pentru ei. Între timp, decenii
de progres în ceea ce priveºte sãrãcia
extremã sunt acum inversate ºi milioa-
ne de oameni se confruntã cu creºteri
imposibile ale costului doar pentru a
supravieþui”, a declarat Gabriela
Bucher, director executiv al Oxfam
International.

Raportul Oxfam aratã cã 573 de oa-
meni au devenit miliardari în timpul
pandemiei ºi estimeazã cã, în acest an,
263 de milioane de oameni sã se prã-
buºeascã în sãrãcia extremã, cu o ratã de
unmiliondeoameni la fiecare33deore.

EMILIA OLESCU
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