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OFICIAL BCE:

“Rapiditatea
vânzãrilor de
obligaþiuni
europene este
îngrijorãtoare”

Vânzãrile de obligaþiuni guverna-
mentale europene din ultima perioa-
dã reprezintã o corecþie normalã, dar
rapiditatea ajustãrii este îngrijorãto-
are ºi indicã o “volatilitate extremã a
pieþei”, a declarat ieri Benoit Coeu-
re, membru în board-ul executiv al
Bãncii Centrale Europene (BCE).

BCE, care cumpãrã lunar obliga-
þiuni în valoare de 60 de miliarde de
euro, în cadrul programului de supli-
mentare a lichiditãþilor în valoare to-
talã de 1.100 de miliarde de euro, va
suplimenta uºor achiziþiile în lunile
mai ºi iunie, din cauza lichiditãþii
scãzute a pieþei din iulie ºi august, a
spus Coeure, citat de Reuters.

Oficialul BCE a precizat cã acea-
stã suplimentare nu are nicio legãtu-
rã cu volatilitatea pieþei.

“Nu cred cã scãderea recentã a
preþurilor obligaþiunilor din Germa-
nia ºi din alte þãri este un motiv de
îngrijorare, reflectând pânã acum o
corecþie a pieþei. Mai îngrijorãtoare
este rapiditatea acestei schimbãri”, a
spus Coeure.

F.A.
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NATO cere Rusiei retragerea
trupelor din Ucraina

NATO a cerut Rusiei sã-ºi re-
tragã toate trupele ºi arma-
mentul greu din estul Ucra-

inei ºi sã opreascã sprijinul acordat
separatiºtilor proruºi din aceastã re-
giune, a declarat, ieri, secretarul ge-
neral al Alianþei, Jens Stoltenberg,
dupã o întâlnire avutã la Bruxelles
cu ministrul rus de externe Serghei
Lavrov, potrivit Reuters.

ªeful NATO a menþionat cã i-a tran-
smis ministrului rus îngrijo-
rarea Alianþei Nord-Atlanti-
ce cu privire la numãrul
mare de exerciþii militare efectuate de
Rusia într-o perioadã scurtã.

Jens Stoltenberg a declarat: “’Am
discutat nevoia de transparenþã, în
special atunci când avem o prezenþã
militarã crescutã de-a lungul frontie-
relor noastre. Pentru NATO, este im-
portant sã facem tot ceea ce este po-
sibil pentru a evita ca anumite inci-
dente sã scape de sub control”.

Întâlnirea dintre secretarul general
al NATO ºi ministrul rus de externe,
prilejuitã de reuniunea Comitetului de
Miniºtri al Consiliului Europei, a in-
tervenit pe fondul tensiunilor existente

între Rusia ºi NATO, ca urmare a rolu-
lui Moscovei în criza ucraineanã.

NATO a întrerupt orice cooperare
practicã cu Rusia în aprilie 2014, “ca
rãspuns la comportamentul sãu în
Crimeea ºi în Ucraina”, a amintit
Jens Stoltenberg, potrivit AFP.

ªeful NATO a amintit totodatã cã
exista o linie de contact directã între
ºeful Statului Major rus, Valeri Ghe-
rasimov, ºi cei mai importanþi co-

mandanþi ai NATO, gene-
ralii Knud Bartels ºi Phi-
lip Breedlove. Aceºtia nu

au mai avut însã contacte directe de
un an de zile.

“Este important sã avem linii de
comunicare. Acestea pot contribui la
mai multã previzibilitate ºi pot evita
neînþelegerile”, a continuat Stolten-
berg.

Înainte de întâlnirea cu secretarul
general al NATO, ministrul rus de
externe Serghei Lavrov a dat asigu-
rãri cã Rusia nu va evita contactele
cu NATO: “Contactele ºi cooperarea
dintre Rusia ºi NATO au fost destul
de intense ºi elaborate, dar NATO
le-a îngheþat”. (P.B.)

ACÞIONARII BCC ÞIN A TREIA AGA CU SUBIECTUL FUZIUNII

Nextebank vrea 20% din deþinerea
lui Carabulea la Banca Carpatica

Nextebank insistã sã fuzione-
ze cu Banca Comercialã
Carpatica (BCC) ºi a trimis

acþionarilor o nouã ofertã în acest
sens, dupã ce aceºtia au respins,
deja, de douã ori aceastã propunere.

În oferta transmisã pe
15 mai, Nextebank îºi ex-
primã intenþia sã preia un
pachet de 20% din acþiu-
nile BCC, deþinute de
acþionarul majoritar al
acesteia Ilie Carabulea,
astfel încât în urma ope-
raþiunii, proprietarul sãu -
fondul EEAF Financial
Services – sã aibã un pa-
chetdecelpuþin54,5%înnouabancã.

Atât Nextebank, cât ºi Carpatica
au înregistrat pierderi, în 2014, însã
Nextebank menþioneazã cã banca re-
zultatã din fuziune va fi una „puter-
nicã, cu o lichiditate excelentã”.

În oferta revizuitã transmisã BCC,
Nextebank estimeazã cã, în urma
aprobãrilor necesare, tranzacþia cu

Ilie Carabulea se va finaliza înainte
de aprobarea proiectului de fuziune,
pentru a se asigura cã proiectul
încorporeazã rezultatele vânzãrii.

Nextebank mai transmite cã, inde-
pendent de aceastã potenþialã tran-

zacþie, propune sã fie absorbitã de
Banca Carpatica, pãstrând numele ºi
sediul BCC. Un rãspuns la aceastã
ofertã este aºteptat pânã nu mai
târziu de 25 iunie 2015.

Acþionarii BCC vor rãspunde mai
devreme, respectiv pe 18 iunie, când
se vor întruni în Adunarea Generalã,
ca sã dezbatã subiectul, dar ºi propu-

nerile de reducere a capitalului so-
cial pentru acoperirea parþialã a
pierderilor cumulate ale bãncii, înre-
gistrate la finele anului trecut, ºi
apoi, de majorare a capitalului.

În condiþiile în care Ilie Carabulea
are dreptul de vot suspen-
dat în AGA, la cererea
BNR, surse apropiate si-
tuaþiei susþin cã ceilalþi
acþionari vor fi reticenþi
sã aprobe fuziunea ºi
modificãrile capitalului
social. Unul dintre moti-
ve, potrivit surselor, ar fi
faptul cã Nicolae Surdu,
fostul ºef al Carpatica, a

fost cooptat în consiliul de admini-
straþie al Nextebank, acesta fiind
contestat de acþionarii BCC.

De asemenea, unii acþionari con-
siderã cã suma propusã pentru majo-
rarea capitalului - cu 110,13 milioa-
ne lei - nu este suficientã. (E.D.)

(continuare în pagina 3)

PROCES PRIVIND ÎMPRUMUTURILE ÎN CHF

Piraeus Bank, obligatã sã
primeascã ratele la cursul de
la contractarea creditului
l Piraeus Bank : “Soluþia instanþei este singularã
ºi va face obiectul unor potenþiale cãi de atac”

Piraeus Bank a pierdut defini-
tiv un proces pe tema înghe-
þãrii cursului valutar cu un

client ce are credit în franci elveþie-
ni ºi a fost obligatã de instanþã sã-i
restituie sumele achitate în plus.

Tribunalul Gorj a decis, luni, ca
soþii Claudia ºi Gheorghe Valentin
Mareº Medar, care aveau un credit în
franci elveþieni, contractat în 2008,
sã achite ratele, în lei, la cursul de
schimb de la data semnãrii contrac-
tului.

În decizia instanþei pe fond, banca
a avut câºtig de cauzã, însã, la apel,
clienþii au obþinut schimbarea sen-
tinþei.

“Admite apelul declarat de ape-
lanþii-reclamanþi. Schimbã sentinþa
în sensul cã, constatã nulitatea abso-
lutã a clauzei prevãzutã la articolul
6.3 din contractul de credit”, aratã
soluþia instanþei.

Potrivit avocatului Adrian Cucu-
liº, Piraeus Bank pierde pentru pri-
ma oarã, în urma deciziei definitive,
pe tema îngheþãrii cursului valutar
cu consecinþa restituirii sumelor de
bani.

Acesta ne-a declarat cã bãncile au
câºtigat de multe ori în procesele pri-
vind creditele în franci elveþieni.

”Existã posibilitatea sã vedem
mai multe surprize, cazul Piraeus
fiind un precedent. Banca poate mer-

ge pe calea revizuirii deciziei, însã
nu mai are ce sã aducã în discuþie”, a
precizat avocatul, care a consultat
clienþii din acest caz. Domnia sa ne-a
precizat cã riscul valutar nu a fost
prezentat de bancã clienþilor ºi,
astfel, instanþa a dat câºtig de cauzã
celor din urmã.

Reprezentanþii Piraeus Bank
România ne-au declarat cã soluþia
definitivã a Tribunalului Gorj este
“singularã” ºi va face obiectul unor
“potenþiale cãi de atac”, în contextul
în care instanþa de fond a dat câºtig
de cauzã bãncii în privinþa cursului
de schimb.

ALEXANDRU COSTEA

(continuare în pagina 6)
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LUCIAN CERNAT, COMISIA EUROPEANÃ:

“PIB-ul României va creºte
cu 0,25% anual, dupã ce TTIP va fi
implementat pe deplin”
l Costin, BNS: “Sunt sceptic ºi cred cã vom avea mult de suferit în urma
acestui acord” l Andrei, Terra Mileniul III: “Guvernul nu ne spune nimic
despre impactul economic al TTIP”

Negocierile dintre Uniunea
Europeanã ºi Statele Unite
ale Americii pentru înche-

ierea Parteneriatului Transatlantic
pentru Comerþ ºi Investiþii (TTIP)
au dat naºtere la o dezbatere aprin-
sã între autoritãþi ºi societatea civi-

lã, dupã ce un reprezentant al Co-
misiei Europene a publicat ieri un
studiu de impact al TTIP asupra þã-
rii noastre.

Lucian Cernat, economistul-ºef al
directoratului general pentru politici
comerciale din cadrul Comisiei Eu-

ropene, susþine cã PIB-ul României
va creºte cu aproximativ 0,25%
anual, dupã ce va fi implementat pe
deplin, respectiv în anul 2027.

PETRE BARAC

(continuare în pagina 6)

44 MILIOANE DE EURO - DOSARUL FRAUDÃRII BRD

Fostul vicepreºedinte BRD
Sorin Popa, marele absent
de la audierile DIICOT
l Remus Truicã, pus sub control judiciar ºi urmãrit penal, nu a rambursat credite de 35 milioane de
euro l Sunt urmãriþi penal ºi Claudiu Cercel, Gabriela Gavrilescu, Lucian Cojocaru, alãturi de
fostul ºofer, dar ºi fosta soþie a lui Truicã l Adrian Sârbu, patronul Mediafax, ºi jurnalistul Sorin
Roºca Stãnescu, ºi ei puºi sub acuzare l Lhotte, BRD: «Ancheta se referã la dosare vechi pe care
le-am adus la cunoºtinþa organelor de cercetare acum aproape 3 ani”

P
rocurorii DIICOT au anun-
þat, ieri, cã au început urmãri-
rea penalã faþã de toþi cei 28
de suspecþi din dosarul BRD,

printre care se gãsesc Remus Truicã,
fostul ºef de cabinet al lui Adrian
Nãstase, Claudiu Cercel, vice-
preºedinte BRD, dar ºi Adrian Sârbu,
patronul Mediafax, ºi jurnalistul Sorin

Roºca Stãnescu. Prejudiciul total adus
bãncii este de 43,5 milioane euro.

DIICOT i-a pus sub control judi-
ciar pe Truicã ºi pe fostul sãu ºofer
ºi om de încredere, Aparaschivei
Cristian-Relu.

Georgiana Hosu, ºeful interimar
al DIICOT, a declarat: „În perioada
2008-2012, suspecþii au constituit un

grup infracþional organizat iniþiat de
Remus Truicã, ce a avut ca scop obþi-
nerea unor credite de la BRD cu do-
cumente de evaluare nereale. Din
acest grup au fãcut parte persoane cu
funcþii de conducere în bancã ºi în
comitetul de credit al bãncii, dar ºi
persoane cu funcþii de conducere în
agenþii, notari, evaluatori ºi oameni

de afaceri. Au fost luate, în total, 17
credite, toate nerambursate pânã în
prezent”.

Domnia sa a precizat cã 15 credite
au beneficiar real pe Remus Truicã,
deºi au fost luate prin diferite persoa-
ne interpuse. (A.T.)

(continuare în pagina 3)

APARARE

Mai multe manifestaþii au avut loc la nivel internaþional, în special în þãri eu-
ropene, unde mii de persoane au ieºit în stradã sã protesteze faþã de acordul
de liber schimb negociat între UE ºi SUA, ce vizeazã desfiinþarea barierelor
vamale ºi a reglementãrilor. Potrivit Reuters, oamenii se tem cã TTIP va
afecta calitatea alimentelor, a condiþiilor de muncã ºi a mediului.

Actualul dosar al fraudãrii BRD, de circa 44 milioane de
euro, este disjuns din celebrul dosar al bancherilor iniþiat
de DIICOT în anul 2012, în care 56 de inculpaþi au fost
trimiºi în judecatã. În acel caz au fost audiate ºi nume
grele, printre care se numãrã Gheorghe (Bebe) Ionescu,
cuscrul preºedintelui Traian Bãsescu, fostul preºedinte
al BRD-GSG, Patrick Gelin, dar ºi Sorin Popa, la vremea
aceea vicepreºedintele boardului de la Paris al BRD Group
Societe Generale. Potrivit sursazilei.ro, Adriean Videanu
a fost invocat ºi el ca beneficiar al influenþei pe lângã
ºefii din BRD pentru primirea de credite.
Site-ul sursazilei.ro preciza în 2013 cã beneficiari ai unor
astfel de credite au fost Marius Locic ºi Vasile Creºtin,
puºi deja sub acuzare în acest dosar, dar ºi Gheorghe

(Bebe) Ionescu ºi Adriean Videanu, pentru care ancheta
ar putea fi separatã, mai ales ca urmare a declaraþiei date
de Sorin Popa. ”Acesta, promovat de mai bine de un an
la Paris, l-a plasat pe Adriean Videanu la întâlnirea prin
care Gheorghe (Bebe) Ionescu i l-a introdus pentru «cre-
ditare» pe omul de afaceri Vasile Creºtin”, mai preciza
sursazilei, în 2013.
Acum Sorin Popa pare sã fie de negãsit, absentând la au-
dierile de ieri de la DIICOT. El nu a fost pus oficial sub
acuzare, întrucât nu i s-au adus la cunoºtinþã învinuirile,
conform unor surse judiciare. Rãmâne sã vedem dacã
fostul vicepreºedinte BRD se va prezenta la DIICOT sau
va fi nevoie ca procurorii sã emitã un mandat de aduce-
re, conform procedurii.


