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AJUTOARE PENTRU
REFUGIAÞI

UE a deblocat
2,239 miliarde
euro pentru
Turcia

Uniunea Europeanã a deblocat
2,239 miliarde de euro din totalul
de 3 miliarde de euro promiºi Tur-
ciei pentru anii 2016 ºi 2017, în ca-
drul acordului bilateral menit sã
frâneze sosirea de refugiaþi în Eu-
ropa, potrivit EFE, citat de Ager-
pres.

Purtãtorul de cuvânt adjunct al
executivului european, Alexander
Winterstein, a declarat în confe-
rinþa de presã zilnicã a Comisiei
Europene cã declaraþiile autoritã-
þilor de la Ankara, inclusiv ale
preºedintelui turc Recep Tayyip
Erdogan, potrivit cãrora UE nu îºi
îndeplineºte obligaþiile care îi re-
vin din respectivul acord, “nu sunt
adevãrate”.

În martie, UE s-a angajat sã ofere
Turciei 3 miliarde de euro în 2016 ºi
2017 ºi alte 3 miliarde mai târziu, în
schimbul colaborãrii autoritãþilor de
la Ankara, care trebuiau sã stãvileas-
cã afluxul de migranþi ilegali ºi de
refugiaþi cãtre Europa.

Ajutorul financiar a fost conceput
pentru a acoperi diverse cheltuieli,
îndeosebi pentru educaþie ºi sãnãta-
te, pentru cele peste douã milioane
de refugiaþi sirieni din Turcia. n
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CONSILIUL PATRONATELOR BANCARE A ATINS UN NOU NIVEL - A INTRAT ÎN CONFLICT CU JUSTIÞIA

CSM: “Exprimarea lui Steven van Groningen intervine
în actul de justiþie”

l CSM reacþioneazã dur la scrisoarea în care Consiliul Patronatelor
Bancare criticã justiþia de la noi l CSM: “Scrisoarea CPBR aduce atingere
independenþei ºi imparþialitãþii sistemului judiciar” l Deputatul Zamfir:
“Aºtept ca MAE sã îl atenþioneze pe Steven van Groningen cã România nu
este sat fãrã câini”

Un nou conflict a izbucnit în jurul
sistemului bancar.

De data aceasta, cinci bãnci au in-
trat în coliziune cu justiþia.

Afirmaþiile grave pe care Consi-
liul Patronatelor Bancare din Româ-
nia (CPBR) le-a fãcut la adresa siste-
mului judiciar din þara noastrã, într-o
scrisoare publicatã în media la înce-
putul lunii iulie, au atras reacþii dure
din partea Consiliului Superior al
Magistraturii (CSM).

Afirmaþiile domnului Steven van
Groningen, preºedinte al Patronate-
lor Bancare din România ºi CEO al
Raiffeisen Bank, cuprinse în scrisoa-
rea CPBR transmisã CSM, Ministe-
rului Justiþiei, Institutului Naþional al
Magistraturii ºi curþilor de apel “sunt
de naturã sã afecteze imaginea in-
stanþelor judecãtoreºti, aducând
atingere independenþei ºi imparþiali-
tãþii sistemului judiciar în ansamblul
sãu”, considerã reprezentanþii CSM,

care adaugã: “Exprimarea domnului
Steven van Groningen a fost apre-
ciatã ca o criticã la adresa soluþiilor
pronunþate de instanþe în favoarea
clienþilor bãncilor, de naturã sã afec-
teze în mod direct întreg sistemul ju-
diciar, cu scopul de a interveni în
actul de justiþie cu consecinþa
influenþãrii deciziilor magistraþilor
în detrimentul clienþilor”.

EMILIA OLESCU
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ASF nu l-a
avizat pe Paul
Prodan în
funcþia de
director general
BT Capital
Partners
l Informaþia cã Prodan
va fi respins circula în
piaþã dinainte, iar ASF
a primit chiar o
sesizare privind aceastã
“scurgere” de informaþii

Autoritatea de Supraveghere Fi-
nanciarã (ASF) a decis, ieri, respin-
gerea solicitãrii BT Capital Partners
de modificare a autorizaþiei de fun-
cþionare ca urmare a schimbãrii
componenþei conducerii.

Conform unor surse din piaþã, deci-
zia se referã la respingerea autorizãrii
lui Paul Prodan pe funcþia de director
general al intermediarului. ASF nu
ºi-a motivat hotãrârea, însã se pare cã
ar avea legãturã cu unele sancþiuni pri-
mite de Prodan de la BNR, în trecut.
Gurile rele aduc însã în discuþie relaþii-
le personale, cãci în 2004, când ING
Bank a lansat serviciul de self bank,
Prodan era director general adjunct, la
fel ca ºi Miºu Negriþoiu, în prezent,
preºedintele ASF.

Aceste informaþii pot fi considera-
te doar bârfe, însã, grav este cã, în
piaþã, a transpirat informaþia cã Pro-
dan nu va fi avizat de ASF cu mult
înainte de decizia Consiliului Auto-
ritãþii, iar o persoanã din piaþa de ca-
pital chiar a transmis instituþiei o se-
sizare privind aceastã “scurgere” de
informaþii. (A.A.)

(continuare în pagina 4)

MEHMET BUYUKEKSI, TIM

“Exporturile cãtre România nu au fost afectate
de încercarea de loviturã de stat din Turcia”
l Exporturile Turciei cãtre întreaga lume se ridicã, în prezent,
la 144 miliarde dolari

Relaþiile de export cu Româ-
nia, respectiv cu Uniunea
Europeanã (UE) nu au avut

de suferit în urma încercãrii eºuate
de loviturã de stat care a avut loc în
Turcia, în 15 iulie 2016, conform
afirmaþiilor domnului Mehmet Bu-
yukeksi, preºedintele Adunãrii
Exportatorilor din Turcia (TIM),

care a efectuat recent o vizitã la Bu-
cureºti ca sã aducã lãmuriri cu privi-
re la cele întâmplate în þara sa.

“Nu s-a schimbat nimic în relaþia
de export cu România, nici în cea cu
UE.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 2)

Cât câºtigã fondul deþinut de BCR
ºi Pogonaru din restructurarea
datoriei Cemacon

Restructurarea datoriei de 30
milioane de euro a “Cema-
con” faþã de BCR, începutã

în 2013, a stârnit controverse legate
de faptul cã banca a acceptat
sã preia, indirect – prin inter-
mediul fondului Business
Capital For Romania Oppor-
tunity Fund Cooperatief
U.A. (BOF), pe care îl con-
troleazã,- bucãþi din compa-
nie în schimbul unei pãrþi din
creanþã.

Se pare cã, prin aceastã
metodã, banca ºi-a calculat cã
are o ºansã sã obþinã mai mult
decât în cazul insolvenþei
companiei, în care obligaþia de pro-
vizionare era de 90%.

Una dintre controverse a fost lega-
tã de faptul cã creanþa Cemacon a

fost transferatã de BCR la BOF pen-
tru un euro.

Se vorbeºte însã cã 95% din suma
cu care fondul va reuºi sã-ºi valorifi-

ce participaþia de 27,8% din “Cema-
con” se va întoarce la bancã, iar Bu-
siness Capital For Romania Oppor-
tunity Fund Cooperatief U.A.

(BOF), controlat de BCR ºi Florin
Pogonaru ºi administrat de CEFS,
poate pãstra numai 5% din suma dacã
aceasta va fi mai micã de 12 milioane

de euro, sau, în cazul unui suc-
ces fulminant, tot ce depãºeºte
12 milioane de euro, potrivit
înþelegerii cu BCR, care a ac-
ceptat, în 2013, dupã cum sus-
þin surse din piaþã.

În prezent, capitalizarea
Cemacon, pe Bursa de Valori
Bucureºti, este de 7,58 milioa-
ne de euro, astfel cã participa-
þia BOF valoreazã 2,1 milioa-
ne de euro, suma fiind departe
de cea a creanþei convertite în

capital (12 milioane de euro).

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 8)

Perioada de reorganizare
a Oltchim a fost prelungitã
cu un an
l Gheorghe Piperea: “Nu este nevoie de o nouã
aprobare a planului de reorganizare, dupã
propunerea de vânzare pe bucãþi” l Surse: “AT
Kearney ºi White Case, consultanþi la Oltchim
pentru 1,3 milioane de euro” l La Oltchim, sunt
viabile numai secþiile sodã causticã, oxo-alcooli
ºi polioli, potrivit unor surse

Perioada de reorganizare a activi-
tãþii Oltchim a fost extinsã cu încã un
an, în adunarea creditorilor, ne-a
confirmat avocatul Gheorghe Pipe-
rea, partener în cadrul Rominsolv,
administrator judiciar al combinatu-
lui, care ne-a precizat cã nu este ne-
voie de o nouã aprobare a planului
de reorganizare, dupã ce compania a
propus vânzarea de active, pe bucãþi,
grupate în nouã pachete.

Unele surse susþin însã contra-
riul, acestea precizând cã este ne-
voie ca noua strategie sã fie apro-
batã de creditori, întrucât planul
de reorganizare prevede vânzarea
prin vehiculul Oltchim SPV sau
ca creditorii sã primeascã active-
le.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

CINCI BÃNCI S-AU SCÃPAT PRIN GURA LUI VAN GRONINGEN

Creditoare discreditate
B

ãncile continuã sã se di-
screditeze public,
atrãgând ºi ostilitatea
Consiliului Su-

perior al Magistraturii
(CSM), în rãzboiul susþinut
concomitent contra propriei
clientele ºi contra Parlamen-
tului: la începutul lunii iulie,
Steven van Groningen, în
calitate de CEO al Raiffei-
sen Bank ºi de preºedinte al Patrona-
telor Bancare din România (CPBR),
a trimis la CSM o scrisoare arogantã,
care, dupã cum explicã magistraþii

(într-un Comunicat de ieri) afecteazã
independenþa ºi imparþialitatea siste-
mului nostru judiciar, inducând ide-

ea cã judecãtorii nu ar fi impar-
þiali ºi nu ar aplica în mod co-
rect reglementãrile din dome-
niul bancar în soluþionarea liti-
giilor dintre consumatori ºi
profesioniºti.

Olanda este cea care ne-a re-
fuzat în Schengen, pe motiv cã

justiþia noastrã nu ºi-a câºtigat inde-
pendenþa, dar olandezul van Gronin-
gen atenteazã la ea.

Ce ironie!

Nu sunt deloc clare urmãrile juri-
dice ale constatãrii acestui atentat la
actul de justiþie.

Conform cu Regulamentul CSM,
“organele competente” trebuie sesi-
zate ca sã ia “mãsurile care se
impun”.

Este vag.
În cazul lui Steven van Gronin-

gen, unul dintre “organele compe-
tente” ar fi Patronatul Bancar, iar
“mãsura care s-ar impune” ar fi sã-l
demitã din funcþia de preºedinte.

Nu cred cã se va petrece asta.
Problema este cã van Groningen a

avut acordul reprezentanþilor celor
cinci bãnci rãmase în CPBR (BCR,
Unicredit, Raiffeisen, BancPost ºi
ING) sã trimitã scrisoarea la CSM,
astfel cã Patronatul ar trebui sã-i
schimbe pe toþi.

Nu cred cã se va petrece nici asta.
Un al doilea “organ competent” ar

trebui sã fie BNR, care ar fi normal
sã verifice în ce mãsurã reputaþia lui
van Groningen (ºi a celorlalþi patru)
a fost compromisã de acest act care
“afecteazã independenþa ºi imparþia-
litatea sistemului nostru judiciar”;
BNR poate sancþiona sau demite pe

bancherii care prezintã risc
reputaþional ridicat.

Nici asta nu cred cã se va petrece,
nici în parte, nici în întreg.

-------------------------------------
REGULAMENT de organizare ºi

funcþionare a Consiliului Superior al
Magistraturii

Cap. V
Atribuþiile Consiliului

Art. 15 - (1) Consiliul are dreptul
ºi obligaþia sã apere independenþa,
imparþialitatea ºi reputaþia profesio-
nalã a judecãtorilor ºi procurorilor.

(continuare în pagina 4)

Domnul Mehmet Buyukeksi, preºedintele Adunãrii Exportatorilor din Turcia (TIM),

ne-a vorbit, într-un interviu realizat cu sprijinul companei “Global Connection Media”,

despre situaþia din þara sa în urma încercãrii eºuate de loviturã de stat, din luna iulie,

respectiv despre relaþiile comerciale cu România.
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