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n România, pe primul loc în UE la rata
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n Ambasadorul Palestinei la Bucureºti:
“Problema palestinianã este esenþa
conflictului din întreg Orientul Mijlociu”
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n Dragoº Irimescu,
DEPACO: “Numai presa
mai poate drege ceva în
þara asta de mãmãligã
bleagã!”
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Impozitul pe dividende, redus
prin Ordonanþã de Urgenþã

Piaþa de capital trebuie sã îi fie
simpaticã premierului Victor
Ponta, cãci acesta s-a þinut de

cuvânt ºi a devansat pentru 2016 re-
ducerea impozitului pe dividende,
de la 16%, la 5%, printr-o ordonanþã
de urgenþã.

La începutul lunii septembrie, oa-
menii de afaceri au cerut, în cadrul
întâlnirii cu premierul Victor Ponta,
implementarea de urgenþã a mãsuri-
lor din Codul Fiscal, pe care liderii
politici tocmai le amânaserã pentru
2017, dupã ce preºedintele Klaus Io-
hannis a respins promulgarea legii.

Atunci, premierul a declarat cã
mãsurile destinate mediului de afa-
ceri care sunt conþinute de Codul

Fiscal, dar care au fost amânate pânã
la 1 ianuarie 2017, pot intra în vigoa-
re mai devreme dacã “datele certe ºi
realitãþile economice” o permit, el
precizând cã l-a informat ºi pe
preºedintele Iohannis.

Pe lângã mediul de afaceri, ºi Mir-
cea Ursache, vicepreºedintele Auto-
ritãþii pentru Supraveghere Finan-
ciarã (ASF), a declarat, recent, cã
aºteaptã din partea Guvernului co-
rectarea Codului Fiscal, în sensul re-
ducerii impozitului pe dividend la
5%, pentru a transmite un mesaj de
susþinere investitorilor.

A.A.

(continuare în pagina 5)

PROCESUL COLECTIV PE CLAUZE ABUZIVE

Rãzboiul BCR-Piperea pe
decizia justiþiei se înteþeºte
l Avocatul Piperea cere, în instanþã, penalitãþi
zilnice bãncii, de 1000 lei pe client, pânã la
aplicarea hotãrârii l BCR: “Principala solicitare
a fost respinsã irevocabil”

Rãzboiul dintre Banca Comercia-
lã Românã (BCR) ºi Gheorghe Pipe-
rea pe marginea deciziei pronunþate
recent de Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie (ÎCCJ) în procesul colectiv
pe clauze abuzive se înteþeºte.

Ieri, atât avocatul Piperea, apãrãtorul
debitorilor, cât ºibancareclamatãaufã-
cut declaraþii importante pe subiect.

Printre altele, în continuare, în timp
ce Gheorghe Piperea susþine cã câºti-
gat definitiv ºi irevocabil în faþa BCR,
aceasta din urmã afirmã cã, din con-
trã, avocatul a pierdut procesul.

În acest context, domnul Piperea a
anunþat, ieri, într-o conferinþã de pre-
sã, cã deja a demarat procedurile pen-
tru executarea silitã a bãncii ºi cã, de

ieri, au fost întocmite ºi cererile prin
care solicitã instanþei obligarea bãncii
la plata a câte 1000 de lei pe zi pentru
fiecare client (maximul ce poate fi
impus, într-un astfel de caz), sub for-
mã de penalitãþi, pânã când banca va
pune în aplicare hotãrârea instanþei.

Avocatul considerã cã BCR va
tergiversa aplicarea sentinþei circa
un an de acum înainte, “invocând”
faptul cã instanþa va dispune, în mo-
tivare, negocierea unei noi dobânzi
cu clienþii. În acest caz, penalitãþile
care ar putea fi plãtite de bancã se
vor ridica la 72 milioane de lei.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 8)

Europa
îºi diversificã
alimentarea cu

gaze doar pe hârtie

C
onflictul ruso-ucrainean
a reuºit doar sã îmbogã-
þeascã Uniunea Euro-
peanã (UE) cu gazo-

ducte pe hârtie, fãrã sã se întreva-
dã vreun traseu cu ºanse de reuºitã
pe termen mediu, deºi statele mem-
bre au îmbrãþiºat proiectul Uniunii
Energetice, care presupune o foarte
bunã interconectare a reþelelor de
gaze ºi electricitate. Mai mult decât
atât, Federaþia Rusã
a îngropat Nabucco,
a renunþat la South
Stream ºi a promo-
vat alte douã trasee
de alimentare cu
gaze a Europei: Tur-
kish Stream ºi Nord
Stream 2.

În piaþã, pãrerile
analiºti lor sunt
împãrþite. Unii spun
cã cele mai mari
ºanse de realizare le are coridorul su-
dic, promovat de UE, ce aduce gaze
din bazinul Mãrii Caspice, iar alþii
dau ºanse reale doar Nord Stream 2,
care dubleazã traseul Nord Stream 1
(conductã operaþionalã), conectând
direct influenta Germanie la gazul
rusesc, fãrã intermediarul incomod
Ucraina, care nu se ºtie cât timp va
mai „hrãni” Europa de Sud-Est. Cinci
firme europene (E.ON, BASF,
OMV, ENGIE ºi Royal Dutch Shell)
au semnat recent acordul cu Gaz-

prom pentru construirea Nord Stre-
am 2 ºi au agreat ºi schimburi de ac-
tive.

Situaþia aratã cã între Vestul ºi
Estul Europei s-a creat o prãpastie,
care cu greu poate fi depãºitã. Occi-
dentul are surse diversificate de
aprovizionare ºi este mult mai bine
interconectat, iar Estul aratã în conti-
nuare ca o insulã izolatã, cãreia Ru-
sia îi poate închide oricând robinetul

cu gaze.
În acelaºi timp,

Turcia joacã la mai
multe capete,
semnând mai multe
parteneriate pentru a
obþine gaze cât mai
ieftine. Turcia a
susþinut defunctele
proiecte Nabucco ºi
South Stream ºi a
semnat cu Rusia un
memorandum pen-

tru demararea Turkish Steam.
În urmã cu un an, Gazprom a re-

nunþat la South Stream dupã ce Co-
misia Europeanã (CE) a anunþat cã
proiectul nu respectã legislaþia din
Pachetul III Energie. Conducta tre-
buia sã traverseze Marea Neagã oco-
lind Ucraina ºi sã ducã gazele prin
Bulgaria, Ungaria, Austria spre
vestul Europei.

ALINA TOMA VEREHA
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Subvenþii pentru unii, austeritate
pentru alþii în Germania ºi Europa

Atunci când un sector econo-
mic se simte “nedreptãþit”
de piaþã, cea mai fa-

cilã soluþie este prezentarea
unei cererii de subvenþionare
cãtre guvern. Cuvintele mari
ºi interesul naþional sunt folo-
site pentru a convinge politi-
cienii, care nu scapã nicio
ocazie pentru a mai culege
niºte voturi.

Ultimul caz de intervenþie a statu-
lui pentru “salvarea” a ceea ce este
considerat un sector strategic a avut

loc în Germania, cea mai puternicã ºi
cea mai competitivã economie a Eu-

ropei.
Publicaþia online Deutsche

Wirtschafts Nachrichten a
scris recent despre decizia
Cancelarului Merkel de a re-
laxa tratamentul fiscal aplicat
companiilor de transport ma-
ritim.

Armatorii germani au cerut
ajutor guvernului în faþa “creºterii
presiunii costurilor la nivelul
transportului maritim internaþional”,

dupã cum aratã DWN.
“Existã un consens intre guvernul

federal ºi cele ale landurilor cu privi-
re la necesitatea unei flote puternice
sub pavilion german”, a declarat
Angela Merkel în cadrul Conferinþei
Maritime de la Bremerhaven.

Noul cadru fiscal dedicat transpor-
tului maritim include reducerea im-
pozitului pe venit, dar ºi scutirea de
la plata contribuþiilor sociale. În
plus, guvernul federal a anunþat ºi un
plan de investiþii în infrastructurã, cu
o valoare de peste 10 miliarde de
euro pânã în 2018, în condiþiile în
care prognozele oficiale aratã o
creºtere a traficului din porturile ger-
mane cu 25% pânã în 2030.

Cancelarul Merkel a justificat de-
cizia prin cifra de afaceri anualã de
50 de miliarde de euro a sectorului
maritim, dar ºi prin numãrul mare al
locurilor de muncã afectate, de circa
400.000.

(continuare în pagina 15)

CÃLIN
RECHEA

ÎN ªEDINÞA COMISIEI DE BUGET

Deputaþii au dat mânã liberã bãncilor
sã confiºte depozitele

Comisia de buget finanþe din
cadrul Camerei Deputaþilor
a aprobat, ieri, proiectele de

lege care dau mânã liberã bãncilor
sã confiºte depozitele negarantate.

“Graba” deputaþilor vine în con-
textul în care þara noastrã va fi obli-
gatã sã plãteascã penalitãþi pentru
fiecare zi de întârziere pânã la tran-
spunerea integralã a Legii privind
rezoluþia bancarã, ce presupune in-
clusiv aplicarea bail-in-ului (proce-
durã care prevede inclusiv confi-
scarea depozitelor negarantate,
pentru salvarea bãncilor cu proble-
me).

Comisia Europeanã a anunþat,
sãptãmâna trecutã, cã a decis sã sesi-
zeze Curtea de Justiþie a Uniunii Eu-
ropene (CJUE) cu privire la netran-
spunerea legislaþiei privind redresa-
rea ºi rezoluþia bancarã de cãtre Lu-
xemburg, Polonia, Republica Cehã,
România, Suedia ºi Þãrile de Jos
(BRRD), precizând: “Sesizarea Cur-
þii implicã cel puþin impunerea unei
penalitãþi zilnice cu titlu cominatoriu
pânã când se realizeazã transpunerea
integralã.

EMILIA OLESCU
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ÎN ACEST AN, INCLUSIV
ÎN WEEKEND,

Oprea a fãcut,
zilnic, cinci
drumuri însoþit
de coloanã
oficialã

Vicepremierul Gabriel Oprea a fã-
cut, de la începutul anului, peste
1.500 de drumuri însoþit de coloanã
oficialã, potrivit unor surse judiciare,
citate de Mediafax, care mai susþin cã
Ministerul Afacerilor Interne (MAI)
a trimis Parchetului Tribunalului
Bucureºti legislaþia în baza cãreia mi-
nistrul Gabriel Oprea a beneficiat de
coloanã oficialã. Fãcând un calcul
simplu, rezultã cã Oprea a fãcut, zil-
nic, inclusiv în week-end, cinci dru-
muri însoþit de coloanã oficialã.

La dosarul cauzei nu ar fi însã o
adresã a MAI prin care sã se spunã la
câte misiuni urgente a participat
maºina desemnatã lui Gabriel
Oprea, anchetatorii considerând cã o
astfel de informaþie nu este relevantã
la acest moment.

Sursele judiciare spun cã procurorii
au primit toate actele solicitate de la
Brigada Rutierã a Capitalei ºi convor-
biriledindispecerat înregistrate înseara
de 20 octombrie, când a avut loc acci-
dentul în care ºi-a pierdut viaþa Bogdan
Giginã, poliþistul care deschidea coloa-
na oficialã a vicepremierului. (F.A.)
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Federaþia Rusã a
îngropat Nabucco, a
renunþat la South
Stream ºi a promovat
alte douã trasee de
alimentare cu gaze a
Europei: Turkish
Stream ºi Nord
Stream 2.


