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Analist: “Cooperarea dintre Rusia ºi
Turcia poate duce la o rezoluþie a
crizei siriene“

Discuþiile care urmeazã sã aibã
loc între preºedintele rus
Vladimir Putin ºi cel turc Re-

cep Tayyip Erdogan sunt de o impor-
tanþã deosebitã pentru Orientul Mijlo-
ciu, întrucât cooperarea bilateralã po-
ate duce la o rezoluþie a crizei siriene
ºi poate preveni amestecul Statelor
Unite ale Americii în regiune, potrivit
generalului în rezervã din Forþele Ae-
riene Turce, Erdogan Karakus, citat
de Sputnik International.

Întâlnirea dintre cei doi lideri, pro-
gramatã astãzi, la Sankt Petersburg,
este prima vizitã externã a lui Erdo-
gan, dupã tentativa eºuatã de lovitu-
rã de stat, din iulie.

Acest eveniment, în urma cãruia
peste 60.000 de oameni au fost conce-

diaþi, reþinuþi sau investigaþi, a rãcit re-
laþiile dintre Turcia ºi Vest, aducând
Ankara mai aproape de Rusia, spre
îngrijorarea Statelor Unite ºi a aliaþilor
lor, conform publicaþiei citate.

Karakus susþine cã Ankara ar tre-

bui sã capitalizeze evoluþiile recente,
aducând cooperarea cu Moscova la
nivel maxim, cât mai curând posibil.

A.A.

(continuare în pagina 3)

Þãri OPEC - dispuse,
din nou, sã îngheþe
producþia de petrol
l Cresc cotaþiile þiþeiului

Preþul futures al petrolului a
urcat ieri, la bursele interna-
þionale, dupã apariþia infor-

maþiei potrivit cãreia unii membri ai
Organizaþiei Þãrilor Exportatoare
de Petrol (OPEC) sunt dispuºi sã-ºi
diminueze producþia.

Conform presei internaþionale,
unele state din OPEC, printre care
Venezuela, Ecuador ºi Kuweit, ºi-au
arãtat disponibilitatea, din nou, sã
îngheþe producþia, în condiþiile în
care aceasta depãºeºte cererea de pe
piaþa de profil, afectând preþurile.

Amintim cã, în primãvara acestui
an, OPEC, Rusia ºi alþi exportatori
s-au întâlnit, la Doha, ca sã discute
pe marginea îngheþãrii producþiei de

petrol la nivelul din ianuarie, urmã-
rind astfel sã sprijine preþul þiþeiului
pe o piaþã suprasaturatã. Însã, Iranul,
al treilea mare producãtor din
OPEC, care vrea sã-ºi majoreze pro-
ducþia, a refuzat un acord de “înghe-
þare”, ceea ce a determinat, atunci,
Arabia Sauditã, cel mai mare produ-
cãtor din cartel, sã refuze semnarea
acordului de plafonare a producþiei.

Acum, Rusia nu vede vreun temei
pentru un acord de îngheþare a produc-
þiei petroliere, dar s-a declarat deschisã
negocierilor, conform ministrului ener-
gieide laMoscova,AlexanderNovak.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)
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Isãrescu. No comment

Reproducem, în cele ce ur-
meazã, declaraþiile Guver-
natorului Bãncii Naþionale a

României (BNR) Mugur Isãrescu,
fãcute în conferinþa de ieri, pe mar-
ginea statisticilor referitoare la Le-
gea Dãrii în Platã, fãrã niciun co-
mentariu:

“Aºteptãm ca bãncile sã-ºi clarifi-
ce poziþia publicã faþã de motivaþia
care a dus la apariþia acestei dezbateri,
oarecum specificã României. Au
fost discuþii despre creditele în franci

elveþieni, dar nu în maniera în care
au fost în România.

Ar trebui ca bãncile sã explice, nu
noi, cum vine chestiunea asta cu
800.000 de cazuri sociale ºi mai puþin
de 4.000 de cazuri (n.r. de notificare
pentru darea în platã) care s-au înregistrat
pânã în prezent. ªi dumneavoastrã, me-
dia - care reprezentaþi opinia publicã -,
sã încercaþi sã explicaþi cum de am
ajuns în situaþia asta.

Eu ce comentarii suplimentare pot
sã fac?

Am furnizat datele pe care le-am
cules în baza atribuþiilor pe care le
are BNR. Consider cã continuarea
unei discuþii ca o diversiune pe tema
asta nu are niciun rost. Luaþi dum-
neavoatrã datele, le analizaþi - eu nu
cred cã trebuie sã le mai analizaþi cu
BNR, noi le putem centraliza -, mer-
geþi la ARB (Asociaþia Românã a
Bãncilor are toate atribuþiile necesa-
re, acum are ºi informaþii), dânºii pot
sã vã furnizeze ºi elemente mult mai
concrete”. n

Azamat Zhangulov: “Dacã declaram
falimentul Rompetrol în 2010,
ce s-ar fi întâmplat cu sistemul

bancar ºi energetic din România?”
lInterviu cu domnul Azamat Zhangulov, senior vice president,

KMG International

Reporter: Care este alternativa
pentru rezolvarea problemelor din-
tre statul român ºi KMG, dacã au-
toritãþile nu vor sã aplice Memo-
randumul de Înþelegere semnat în
2013, în guvernarea Ponta? În afa-
rã de procesul pe care intenþionaþi
sã-l începeþi la instanþele interna-
þionale.

Azamat Zhangulov: Sunt douã
lucruri diferite. Procesul este una,
Fondul de investiþii este altceva. ªi
pânã acum nu am auzit nici public,
nici în discuþiile dintre noi ºi repre-
zentanþii Guvernului cã nu se doreºte
aplicarea acestei înþelegeri aprobate
de forurile legislative.

Nu avem alte cereri pentru a rene-
gocia sau a denunþa acordul. Acesta
este încã în vigoare.

Singura cerere pe care am avut-o
de la Guvern a fost prelungirea apli-
cãrii acestui memorandum, iar noi
am acordat deja 12 prelungiri. Spe-
rãm ca aceste întârzieri sã fie finali-
zate la sfârºitul acestui an.

Reporter: Sunt prevãzute penali-
tãþi în Memorandumul de Înþelegere,
în cazul în care nu va fi dus la înde-
plinire?

Azamat Zhangulov: Memoran-
dumul a fost conceput în aºa fel
încât, dacã pãrþile nu îl pun în aplica-
re, vor pierde potenþialele oportuni-
tãþi ºi beneficii directe ºi indirecte.
Acestea existã atât pentru statul
român, dar ºi pentru noi ca partener
în acest acord.

Înþelegerea semnatã în 2013 in-
clude tranzacþii echitabile între stat

ºi compania noastrã, desfãºurate în
condiþii obiective.

Reporter: Când aþi fost chemat la
DIICOT, în primãvara acestui an,
v-au înºtiinþat procurorii despre
începerea un nou dosar Rompetrol,
legat de Memorandumul de Înþele-
gere semnat în guvernarea Ponta?

Azamat Zhangulov: Nu. În luna
mai, când am fost la DIICOT, am
fost înºtiinþat cã firma KMG a deve-
nit parte civilã a investigaþiilor pena-
le care urmãresc evenimente în care
este implicatã compania Rompetrol,
în perioada 1998-2003. Nu avem
cunoºtinþã despre altceva.

A consemnat

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 15)

Povestea Rompetrol intrã într-o nouã erã. Dupã

o privatizare contestatã, un dosar DIICOT de

peste 3000 de volume, în care sunt implicaþi

politicieni ºi foºti miniºtri de prim rang, dupã

cea mai mare tranzacþie din România pentru

care mulþi oameni de afaceri l-au invidiat pe

Dinu Patriciu, conducerea actualã a companiei

a anunþat, recent, cã intenþioneazã sã dea sta-

tul în judecatã la Tribunalul Internaþional de la

Washington, dacã problemele cu autoritãþile

noastre nu se vor soluþiona amiabil în urmãtoa-

rele 3-6 luni. Diferendul de arbitraj priveºte tra-

tamentul aplicat de autoritãþile române investi-

þiilor realizate de NC KazMunayGas JSC ºi

KMG International în subsidiarele din România.

Domnul Azamat Zhangulov, senior vice presi-

dent, KMG INTERNATIONAL, a avut amabilita-

tea sã ne povesteascã, într-un interviu, despre

situaþia actualã a companiei.

JOCURILE OLIMPICE 2016

Zece refugiaþi luptã
sub steagul speranþei!

Zece sportivi fãrã þarã, în acest
moment, povestesc în bazine, pe ta-
tami, sau pe pistele de atletism dra-
ma milioanelor de refugiaþi din între-
aga lume. Toþi aceºti oameni reuniþi
sub steagul plãpândei speranþe au la
Jocurile Olimpice de la Rio o echipã,
care nu are obiective ºi nu viseazã
neapãrat la medalii, dar trage un
uriaº semnal de alarmã. Marea victo-
rie este însãºi prezenþa la aceastã
competiþie. Zece oameni luptã pen-
tru o viaþã normalã sub steagul olim-

pic. Din echipã fac parte sportivi
care au fugit din Siria, Sudanul de
Sud, Etiopia ºi Republica Democra-
tã Congo.

Conform datelor Naþiunilor Uni-
te, 60.000.000 de oameni ºi-au pã-
rãsit locuinþele, din cauze diverse,
de la dezastre naturale pânã la con-
flicte militare, iar 20.000.000 au
statut de refugiaþi. Zece dintre ei
vor sã facã sport în ciuda dramelor
care le-au traversat existenþa, iar
numele lor sunt: Rami Anis (25 ani
– Siria; nataþie), Yolande Mabika
(28 ani – Republica Democratã
Congo; judo), Paulo Amotun Lo-

koro (24 de ani – Sudanul de Sud;
atletism), Yusra Mardini (18 ani –
Siria; nataþie), Yiech Pur Biel (21
de ani – Sudanul de Sud; atletism),
Rose Nathike Lokonyen (23 ani –
Sudanul de Sud; atletism), Popole
Misenga (24 ani – Republica De-
mocratã Congo; judo), Yonas Kin-
de (36 ani – Etiopia, atletism),
Anjelina Nadai Lohalith (21 ani –
Sudanul de Sud; atletism), James
Nyang Chiengjiek (28 ani – Suda-
nul de Sud; atletism).

DAN NICOLAIE

(continuare în pagina 14)

BNR A ANUNÞAT 3.907 NOTIFICÃRI

Zamfir: “Valul masiv de solicitãri
de dare în platã va veni
dupã decizia CCR”
l Deputatul Zamfir: “În primul rând, oamenii aºteaptã Legea conversiei”

Valul masiv de notificãri de
dare în platã va veni dupã
ce Curtea Constituþionalã

a României (CCR) va lua o decizie
în cazurile sesizate, ne-a spus de-
putatul PNL Daniel Cãtãlin Zam-
fir, menþionând cã, în primul rând,
oamenii aºteaptã Legea conver-
siei.

Domnul Zamfir, care a iniþiat ºi
promovat Legea Dãrii în Platã, ne-a
precizat: “Sunt foarte mulþi oameni
speriaþi de bãnci ºi de faptul cã ace-
stea contestã în instanþã ºi sesizeazã
CCR cu privire la notificãrile lor.
Au fost, însã, ºi cazuri în care s-a fã-
cut darea în platã - peste 1000. Cele
mai multe dãri în platã au fost efec-
tuate în cazurile în cade debitorii

erau deja executaþi. ªi aici, însã,
sunt probleme, existând executori
care nu doresc sã punã în practicã
notificarea notarilor. În orice caz, o
parte din oameni aºteaptã, în primul
rând, Legea conversiei (n.r. Daniel
Zamfir a cerut în Parlament conver-
sia la curs istoric a creditelor acor-
date în franci elveþieni), despre care
ºtiu cã va intra în discuþii în septem-
brie”.

Declaraþiile domnului Zamfir vin
în contextul în care, ieri, Guvernato-
rul BNR Mugur Isãrescu a anunþat
cã, pânã acum, potrivit raportãrilor
fãcute de bãnci, au fost depuse 3.907
notificãri de dare în platã.

BNR subliniazã cã datele oferite
ieri pe marginea Legii dãrii în platã

“se bazeazã numai pe raportãri ale
bãncilor, transmise la solicitarea
BNR, în vederea monitorizãrii pozi-
þiei prudenþiale a instituþiilor de cre-
dit ºi a evaluãrii stabilitãþii sistemu-
lui bancar”.

Potrivit BNR, cele 3.907 notificã-
ri au fost fãcute de 3.398 de debitori,
404 debitori notificând cel puþin
douã credite.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)
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FLORIN HAHUI,
ROMEPS:

“Ministerul
Mediului s-a
angajat sã
revizuiascã
programul Casa
Verde”
lMinisterul Mediului:
“Programul va fi
aprobat prin Ordin de
ministru”

Reprezentanþii Ministerului Me-
diului ºi-au luat angajamentul sã re-
vizuiascã programul Casa Verde, a
anunþat, ieri, Florin Hahui, preºedin-
tele Asociaþiei Producãtorilor de Po-
listiren Expandat din România
(ROMEPS), într-un comunicat.

Domnia sa a declarat: „Am discu-
tat despre programul Casa Verde
atât cu secretarul de stat Raul Pop,
cât ºi cu reprezentanþi din conduce-
rea Administraþiei Fondului de Me-
diu (AFM). Rãmânem fideli dezi-
deratului nostru, acela de a pune la
dispoziþia autoritãþilor expertiza
noastrã ºi de a ne exprima clar ºi cu
fermitate poziþia faþã de forma ac-
tualã a proiectului. Credem cã atun-
ci când vorbim despre materiale
prietenoase cu mediul trebuie sã ne
asigurãm ºi cã soluþiile sunt suste-
nabile.

EMILIA OLESCU
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