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CAZUL DELAPIDÃRII SIF-URILOR

Procurorii vor sã
extindã acuzaþiile faþã
de Bîlteanu ºi Lakis
l Dragoº Bîlteanu: “Tranzacþiile au fost fãcute în interesul acþionarilor,
deciziile au fost luate de CA, iar actele au fost fãcute de avocaþi”

Î
nalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie (ÎCCJ) a respins,
ieri, contestaþiile oame-
nilor de afaceri Dragoº

Bîlteanu ºi Najib el Lakis faþã
de hotãrârea Curþii de Apel
Bucureºti de prelungire a
arestului preventiv, în dosarul
în care sunt acuzaþi de delapi-
dare, spãlare de bani ºi mani-
pulare a pieþei de capital, po-
trivit Biroului de Presã al
ÎCCJ.

Se pare cã procurorii au
adus în faþa judecãtorilor o ex-
tindere a faptelor celor doi oa-
meni de afaceri, referitoare la
activitatea IndustrialExport.

Potrivit unor surse, pro-
curorul a cerut instanþei sã
respingã cererea de cercetare
în stare de libertate a celor doi,
spunând cã aceºtia ar fi produs
un prejudiciu de peste 20 de
milioane de euro, prin folosi-
rea societãþii IndustrialExport
ºi a unui numãr mare de societãþi
off-shore.

În schimb, cei doi oameni de afa-
ceri ºi-au susþinut nevinovãþia, aºa
cum era de aºteptat .

Najib el Lakis a susþinut cã nu
s-a sustras de la urmãrirea penalã,
venind de bunã voie la anchetatori
atunci când i s-a adus la cunoºtinþã
faptul cã existã un dosar pe nume-

le lui.
Fostul preºedinte SIF Ba-

nat-Criºana, Dragoº Bîlteanu,
le-a spus judecãtorilor cã tran-
zacþiile efectuate de SIF1 au
fost prezentate denaturat, mai
susþin sursele. Omul de afaceri
a susþinut cã aceste tranzacþii
au fost fãcute în interesul ac-
þionarilor, iar deciziile au fost
luate în Consiliul de Admi-
nistraþie, în timp ce toate actele
au fost fãcute cu avocaþi. Bîlte-
anu a precizat ºi cã procurorii
au luat în considerare doar
ieºirile de capital din SIF, nu ºi
intrãrile.

Avocatul celor doi, Marian
Nazat, a spus, potrivit surselor,
cã aprecierea cã SIF Ba-
nat-Criºana a fost delapidatã
nu are acoperire ºi cã societa-
tea nu a depus niciun fel de
plângere împotriva celor doi
oameni din CA, întrucât ei au
adus profituri societãþii prin

plasamentele fãcute.

LOREDANA DUMITRAªCU,
ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

Nowotny: “BCE
nu trebuie sã
întârzie mãsurile
împotriva deflaþiei”

Banca Centralã Europeanã (BCE)
trebuie sã trateze în mod serios riscu-
rile legate de deflaþia din zona euro ºi
sã nu amâne adoptarea unor mãsuri
ca rãspuns la aceastã situaþie, con-
form spuselor lui Ewald Nowotny,
membru în consiliul guvernatorilor
instituþiei.

Oficialul BCE afirmã: “În aceastã
situaþie este important ca riscurile
privind deflaþia sã fie luate în serios,
respectiv sã fie rezolvate”.

Rata anualã a inflaþiei în zona euro
a continuat sã scadã în luna decem-
brie 2014, ca urmare a reducerii pre-
þurilor energiei, ajungând la -0,2%,
de la 0,3% în noiembrie. Aceasta a
fost prima scãdere a inflaþiei în teri-
toriu negativ înregistratã de zona
euro dupã luna octombrie 2009.
Dacã tendinþa de declin se va prelun-
gi, atunci uniunea monetarã va intra
într-o perioadã de deflaþie.

Consiliul guvernatorilor BCE are
programatã reuniunea de politicã
monetarã la data de 22 ianuarie.
Analiºtii estimeazã cã BCE va deci-
de sã înceapã sã cumpere la scarã lar-
gã obligaþiuni suverane (relaxare
cantitativã).

V.R.

Dezastrul din infrastructura rutierã,
subiect de bãºcãlie pentru Ponta ºi Rus
l Premierul: “S-a vorbit atât de mult despre autostrada Comarnic-Braºov,
cã aº putea sã scriu un doctorat” lMinistrul Transporturilor cãtre ºoferii
blocaþi pe Valea Prahovei: “Sã fie foarte atenþi la trafic!”

Lipsa acutã de investiþii în infra-
structura rutierã naþionalã nu mai
este un subiect de actualitate, în con-
diþiile în care autoritãþile se chinuie
de ani de zile sã construiascã auto-
strãzi ºi sã modernizeze drumurile
naþionale, iar noi am rãmas doar cu
planuri mãreþe pe hârtie ºi cu multe
gãuri în asfalt.

În loc sã tacã ºi sã facã autostrãzi
ºi drumuri astfel încât sã ne surprin-
dã plãcut, oficialii noºtri par cã se
întrec în glume, care mai de care mai
„bune”, despre situaþia infrastructu-
rii noastre.

Ieri, Ministerul Transporturilor a
prezentat prioritãþile Guvernului
pentru infrastructura rutierã, în pe-
rioada 2015-2016. La conferinþa de

presã au participat, pe lângã ministrul
de resort Ioan Rus, ºi premierul Vic-
tor Ponta, ministrul Finanþelor Da-
rius Vâlcov, ministrul Fondurilor
Europene Eugen Teodorovici.

Celebra autostradã Comar-
nic-Braºov a fost, bineînþeles, prezen-
tatã drept prioritatea numãrul 1 pentru
acest an a Ministerului Transporturilor
(n.r. de pe vremea ministrului Miron

Mitrea - 2002-2003 - ne chinuim sã o
facemîn parteneriat cu investitori strã-
ini). Ministrul Rus a subliniat cã
obiectivul este foarte important din
punctul de vedere al circulaþiei, al inte-
resului economic ºi þinând cont de ne-
voiade interconectivitatedin regiune.

PETRE BARAC

(continuare în pagina 4)

Preþul petrolului a coborât
sub 45 dolari/baril
l Emiratele Arabe Unite anunþã cã vor continua
sã-ºi majoreze capacitatea ºi considerã cã þãrile care
extrag gaze de ºist ar trebui sã-ºi diminueze producþia

Preþul futures al petrolului a conti-
nuat sã scadã ieri, la bursele interna-
þionale, coborând sub 45 de dolari/
baril în SUA, pe fondul speculaþiilor
legate de creºterea stocurilor ameri-
cane de profil.

Cotaþia þiþeiului West Texas Inter-
mediate (WTI) cu
livrare în februarie
a scãzut cu 50 de
cenþi (1,1%) la ora 10.29, la New
York Mercantile Exchange,
atingând 45,57 dolari/baril. Mai de-
vreme, preþul a fost de 44,20 dolari
barilul – cel mai redus din aprilie
2009 pânã în prezent.

La ICE Futures Europe din Lon-
dra, cotaþia petrolului Brent cu livra-
re în februarie a coborât cu 1,32 do-
lari (2,9%), la 46,11 dolari barilul.

Pe aceastã piaþã, preþul a scãzut la
45,19 dolari barilul în cursul zilei de
ieri, nivelul fiind cel mai mic din ul-
timii ºase ani.

Potrivit aºteptãrilor, stocurile
americane de petrol brut au sporit cu
1,5 milioane de barili sãptãmâna

trecutã, la 383,9 mi-
lioane de barili. Da-
tele oficiale în acest

sens sunt programate sã fie anunþate
astãzi.

“Preþurile continuã sã cadã liber ºi
existã extrem de puþini factori care
sã le opreascã”, este de pãrere Amri-
ta Sen, analist-ºef la “Energy
Aspects” Ltd. din Londra.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 6)

MATERII PRIME

“Procesele pe clauze abuzive
au schimbat comportamentul bancar”

(Interviu cu avocatul Mona Muºat, Managing Partner la “Muºat & Asociaþii”)

l “Multe companii ºi-au amânat proiectele, în 2014, aºteptând limpezirea situaþiei politice”l “Tulburãrile economico-financiare
din ultimii ani au întãrit poziþia caselor autohtone de avocaturã, în faþa firmelor strãine de profil, prezente la noi”l “Insolvenþele
ºi executãrile silite au generat creºtere pe piaþa avocaturii”

Reporter: Cum a evoluat piaþa de
avocaturã în 2014, comparativ cu
anul precedent?

Mona Muºat: Piaþa avocaturii de-
pinde în foarte mare mãsurã de con-
textul economic, de apetitul investi-
þional, de planurile de business ale
agenþilor economici ºi, în general, de
intensitatea circuitului comercial.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 14)

Preþul petrolului,
semnal sau cauzã
a noii crize economice?
E

voluþia preþului petrolului
din ultimele luni ar trebui
sã fie un motiv de opti-
mism în ceea ce priveºte

perspectivele creºterii economice.
Experienþa istoricã aratã cã declinul
susþinut al preþului “aurului negru” a

determinat, de obicei,
avansul majoritãþii
sectoarelor industriale
ºi creºterea numãrului
locurilor de muncã.

Preþul petrolului
WTI (West Texas
Intermediate) a scãzut

cu peste 50% faþã de cotaþia de la
începutul anului trecut, coborînd ieri
sub 45 de dolari pe baril (vezi grafi-
cul 1), dar efectele pozitive întârzie
sã se manifeste.

Cu toate acestea, mulþi analiºti
apreciazã cã scãderea acceleratã a
preþurilor energiei, pe fondul ofertei
excedentare, va conduce la creºterea
consumului gospodãriilor ºi, impli-
cit, la stimularea economiei, deoare-
ce creºte venitul disponibil al acesto-
ra.

Dar datele din “teren” indicã
altceva. Creºterea relativã a puterii
de cumpãrare a consumatorilor a fost
aproape inexistentã în urma declinu-
lui semnificativ al preþului carburan-
þilor. Sã fie de vinã reorientarea con-
sumatorilor cãtre rambursarea dato-
riilor?

Bloomberg a scris recent despre
“pesimismul cu privire la profiturile

companiilor, în condiþiile în care pe-
trolul ameninþã creºterea indicelui
S&P 500". Scãderea cererii a deter-
minat ca ”beneficiile aºteptate la ni-
velul companiilor de retail ºi tran-
sportatorilor sã nu se materializeze",
iar îngrijorarea cea mai mare este le-
gatã de “reducerea cheltuielilor de
capital din sectorul energetic”.

Ceea ce se întâmplã acum, nu doar
pe piaþa petrolului, pare sã indice
încetinirea semnificativã a creºterii
globale, ale cãrei efecte se pot dove-
di extrem de negative asupra secto-
rului financiar din Statele Unite.

Wall Street-ul a acordat finanþãri
de peste 200 de miliarde de dolari,
conform datelor de la Bloomberg, în
special sectorului de exploatare a pe-
trolului ºi gazelor de ºist. Tot datele
de la Bloomberg aratã scãderi de cir-

ca 90%, în ultima jumãtate de an, a
preþului acþiunilor companiilor din
sectorul exploatãrii prin fracturare
hidraulicã, pe fondul unui grad ex-
trem de îndatorare. Multe dintre ace-
stea continuã sã producã în pierdere
din aceastã cauzã.

Însã efectele sunt deja vizibile.
Datele de la Baker Hughes, o com-
panie de servicii pentru industria pe-
trolierã prezentã în peste 80 de þãri,
aratã dimensiunea problemei cu care
se confruntã producãtorii americani,
mai ales cei din sectorul fracturãrii
hidraulice.

Costurile relativ ridicate faþã de
metodele clasice de exploatare au
determinat scoaterea acceleratã din
producþie a sondelor.

(continuare în pagina 13)

Comportamentul contractual
al bãncilor s-a modificat în ulti-
ma vreme, ca urmare a de-
clanºãrii unei serii de procese
pe clauze abuzive, câteva din-
tre ele fiind deja câºtigate de
cãtre clienþi, ne-a spus Mona
Muºat, Managing Partner la
“Muºat & Asociaþii”.
Domnia sa ne-a precizat, în
cadrul unui interviu: “Primele
procese pe clauze abuzive au

fost declanºate cu aproxima-
tiv patru ani în urmã, majorita-
tea dintre ele fiind deja finali-
zate cu decizii irevocabile, fa-
vorabile consumatorilor. Ace-
stea au determinat o schim-
bare masivã de comporta-
ment contractual al bãncilor ºi
de comportament general în
afaceri. În prezent, consuma-
torii sunt mult mai informaþi ºi
mai atenþi în privinþa acestui

aspect, în timp ce contractele
încheiate de bãnci cuprind
mai multe informaþii cu privire
la riscurile ºi condiþiile creditã-
rii”.
Avocatul susþine cã, în perioa-
da de crizã, au apãrut fluctua-
þii pe anumite arii de practicã,
tulburãrile economico-finan-
ciare din ultimii ani întãrind po-
ziþia marilor case locale de
avocaturã, în competiþia cu fir-

mele strãine de profil, prezen-
te în þara noastrã. Potrivit
domniei sale, insolvenþele ºi
executãrile silite sunt douã
dintre domeniile care au gene-
rat creºtere pe piaþa avocaturii
de la noi.
“Muºat & Asociaþii” este o fir-
mã de avocaturã full service,
care presteazã servicii de
asistenþã juridicã integratã, în
toate ariile de practicã.

CÃLIN
RECHEA

Dragoº Bîlteanu ºi Najib el Lakis,
la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.


