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16 bãnci -
acþionate în
instanþã în
SUA, pentru
manipularea
Libor
l O autoritate americanã
considerã cã acestea sunt
vinovate de falimentul
“Doral Bank”

Federal Deposit Insurance Corp.
(FDIC), autoritatea federalã pentru
garantarea depozitelor din SUA, a
acþionat în instanþã 16 bãnci ameri-
cane ºi internaþionale, pretinzând cã
acestea au manipulat o serie de
dobânzi de referinþã (bbaLIBOR),
generând colapsul “Doral Bank” din
Puerto Rico. FDIC a lansat procesul
în calitate de lichidator al “Doral
Bank” ºi pretinde cã manipularea
dobânzilor a afectat aceastã bancã
prin faptul cã i-a cauzat pierderi sub-
stanþiale în portofoliul de credite ºi
deþinerile în derivate.

FDIC susþine cã a încercat sã recu-
pereze pierderile suferite de “Doral”
ca urmare a comportamentului ilegal
al bãncilor.

“Doral Financial” Corp., compa-
nia care deþinea “Doral Bank”, a so-
licitat plasarea sub protecþia Legii
falimentului în martie 2015, dupã ce
pe banca sa din Puerto Rico a fost
pus sechestru de cãtre autoritãþile de
reglementare, în condiþiile în care
guvernul nu a vrut sã injecteze bani
în aceasta. “Doral Bank” a fost
închisã de autoritatea de reglementa-
re financiarã din Puerto Rico în 27
februarie 2015.

V.R.

2 lei

ÎN URMA ARBITRAJULUI INTERNAÞIONAL

Chevron a virat statului
român 97,17 milioane
de dolari

Compania americanã Che-
vron a virat, marþi, cãtre
Agenþia Naþionalã pentru

Resurse Minerale (ANRM), suma

de 98,17 milioane de dolari, datora-
tã în urma procesului de la Curtea
Internaþionalã de Arbitraj de pe
lângã Camera Internaþionalã de Co-
merþ de la Paris (ICC Paris), înche-
iat la începutul acestui an, a confir-
mat Gigi Dragomir, preºedintele
ANRM, la solicitarea ziarului
BURSA.

Potrivit acestuia, ieri, a avut loc o
licitaþie pentru realizarea schimbului
valutar, urmând ca ANRM sã vireze,
în aceeaºi zi, cãtre Trezorerie suma
de 369,07 milioane de lei, ce se va
constitui venit la bugetul de stat.

A.A.

(continuare în pagina 13)

PE FONDUL SCUMPIRII PETROLULUI ªI A CREªTERII ECONOMICE A ÞÃRII,

Profitul net al OMV Petrom a crescut cu 140%,
anul trecut

l Conducerea companiei propune un dividend de 0,02 lei/titlu, cu 33%
mai mare faþã de nivelul din anul anterior lMariana Gheorghe: “Avem
rezerve de petrol ºi gaze pentru urmãtorii zece ani”

Grupul OMV Petrom (SNP) a raportat
pentru anul 2017 un profit net de 2,491
de miliarde de lei, în creºtere cu 140%,

faþã de cel din 2016, de 1,043 miliarde de lei,
conducerea propunând un dividend de 0,02

lei/acþiune, se aratã în comunicatul societãþii re-
mis, ieri, Bursei de Valori Bucureºti (BVB).

A.I.

(continuare în pagina 5)

AVOCATUL PIPEREA A PIERDUT
PROCESUL COLECTIV CU OPT BÃNCI
CARE AU DAT CREDITE ÎN CHF

Piperea are de dat 150.000
lei bãncilor, cheltuieli de
judecatã
l Avocatul anunþã cã va face recurs

Avocatul Gheorghe Piperea a
pierdut, la Curtea de Apel
Bucureºti, procesul colectiv

deschis împotriva unui numãr de opt
bãnci de Asociaþia Parakletos, pe
care o conduce.

Bãncile reclamate sunt Banca
Transilvania, Bancpost, Piraeus
Bank România, Banca Româneascã,
OTP Bank România, Garanti Bank,
Raiffeisen Bank, Credit Europe Ipo-
tecar IFN, iar obiectul contractului
este reprezentat de practicile comer-
ciale considerate incorecte din con-
tractele de credit în CHF încheiate de
instituþiile financiare menþionate mai
sus. Procesul a fost pierdut ºi pe
fond, în urmã cu un an, în favoarea
bãncilor, ulterior Asociaþia
Parakletos fãcând apel.

Printre altele, mar'i, Curtea de
Apel Bucureºti a stabilit cã Parakle-
tos are de achitat bãncilor reclamate
cheltuieli de judecatã în sumã de
aproape 90.000 de lei, care se adaugã
la cheltuielile solicitate pe fond, de
circa 60.000 de lei.

Decizia Curþii de Apel aratã:
“Respinge apelul formulat de recla-
mantã ca nefondat. Admite apeluri-
le formulate de pârâte împotriva
încheierii de ºedinþã din data de
17.11.2016 ºi împotriva sentinþei ci-
vile (…) pronunþate de Tribunalul
Bucureºti în dosarul (…). Schimbã
în parte încheierea din data de

17.11.2016 ºi sentinþa atacatã în
sensul cã: Admite excepþia inadmi-
sibilitãþii cererii de chemare în jude-
catã. Respinge cererea de chemare
în judecatã formulatã în contradic-
toriu cu pârâtele SC Banca Transil-
vania SA, SC Bancpost SA, SC Pi-
raeus Bank România SA, SC Banca
Româneascã SA - membrã a grupu-
lui National Bank of Greece, SC
Credit Europe Ipotecar IFN SA, SC
OTP Bank România SA, SC Garan-
ti Bank SAºi Raiffeisen Bank SAca
inadmisibilã.

E.O.

(continuare în pagina 8)

LUCIAN ªOVA, MINISTRUL TRANSPORTURILOR:

“Nu concep sã nu avem
legãturã pe cale feratã
între Otopeni ºi
Bucureºti, pânã în 2020”

Nu concep ca, pânã în 2020, la
Campionatul European, sã
nu existe legãturã pe cale fe-

ratã între Otopeni ºi Bucureºti, a de-
clarat, ieri, Lucian ªova, ministrul
transporturilor, adãugând: “Vom
avea o legãturã, alta decât rutierã,
între Bucureºti ºi Otopeni, înainte de
anul 2020 ºi înainte de campionatul
european. Studiul de fezabilitate pri-

vind modernizarea ºi extinderea li-
niei de cale feratã este pe SEAP astãzi
ºi vom parcurge procedurile legale.
Pe de altã parte am cerut companiei
de infrastructurã sã priveascã cu
atenþie la posibilitatea ca totuºi, in
extremis, sã poatã interveni cu resur-
se proprii în dezvoltarea ºantierului ºi
atingerea acestui obiectiv”. (A.S.)

(continuare în pagina 4)

BNR REACÞIONEAZÃ LA VOTUL SENATORILOR PENTRU
PLAFONAREA DOBÂNZILOR:

“Þãrile din UE au abordãri opuse
despre limitarea dobânzilor”

Impunerea de restricþii asupra
dobânzilor la credite reprezintã
o problemã complexã, þãrile din

UE având abordãri opuse în aceastã
privinþã, subliniazã Banca Naþiona-
lã a României (BNR) într-un “Do-
cumentar” pe subiect, trimis Re-
dacþiei.

Documentul Bãncii Centrale vine
în contextul în care, marþi, senatorii
din comisiile economicã, juridicã ºi
de buget au votat plafonarea
dobânzii anuale efective la un ma-
xim de 2,5 ori mai mare decât rata
dobânzii de referinþã pentru creditele
ipotecare ºi la 18% pentru cele de
consum. Proiectul de lege, iniþiat de
senatorul PNL Daniel Cãtãlin Zam-
fir, urmeazã sã fie votat în Camera

Deputaþilor, care este for decizional.
Printre altele, Banca Naþionalã a

României a transmis: “Unele þãri uti-
lizeazã anumite forme de restricþii
asupra creditelor, altele justificã ab-
senþa acestora prin faptul cã ele re-
duc accesul la credite ºi sunt de natu-
rã sã provoace distorsiuni grave în
economie. În þãrile care aplicã res-
tricþii, un instrument utilizat adesea

este reprezentat de legislaþia împo-
triva camãtei. Þãrile care au plafoa-
ne, în marea lor majoritate, au optat
pentru cele relative. Cele mai multe
dintre acestea stabilesc plafoane ba-
zate pe referinþe endogene (rate me-
dii ale dobânzilor pieþei).

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)
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Gheorghe Piperea: “Încã un vis
frumos s-a stins”.

Petrom cautã opþiuni pentru vânzarea
gazelor din Marea Neagrã

l Analist: “România a demonstrat diplomaþie energeticã zero, în cazul discuþiilor despre conducta BRUA,
acceptând sã rãmânem captivi, în loc sã cerem reconfigurarea conductei spre Grecia” lMariana Gheorghe,
OMV Petrom: “Vom fi concurenþi cu Exxon Mobile pe piaþa de vânzare a gazelor”

OMV Petrom se aflã în
discuþii privind expor-
tul, în þãrile vecine, al
gazelor ce vor fi extrase

din Marea Neagrã, confirmând cã a
pierdut licitaþia pentru rezervarea de
capacitate pe conducta spre Ungaria,
a declarat, ieri, Mariana Gheorghe,
directorul general al companiei.

Petrom ºi Exxon, companiile
care au explorat perimetrul Neptun,
din Marea Neagrã, nu au luat, încã,
o decizie de exploatare. Apropierea
acestui moment a inflamat însã spi-
ritele pe scena economicã ºi politi-
cã, în contextul în care oficialii un-
guri au anunþat cã Ungaria va im-
porta în viitor cantitãþi semnificati-
ve de gaze din România, echivalen-
te cu producþia estimatã pentru peri-
metrul din Marea Neagrã, re-

ducându-ºi, astfel, dependenþa de
gazele ruseºti.

Mai mulþi parlamentari au depus
interpelãri în legãturã cu afirmaþiile
ungurilor, infirmate de Ministerul
Afacerilor Externe de la noi, Uniunea
Salvaþi România (USR) acuzând cã
Liviu Dragnea ºi Cãlin Popescu Tãri-
ceanu sunt dispuºi sã vândã în mod
netransparent resursele de gaz ale
României pentru a cumpãra favoruri-
le ºi sprijinul lui Viktor Orban (pre-
mierul ungar). În plus, Partidul
Miºcarea Popularã a solicitat consti-
tuirea unei Comisii de Anchetã pri-
vind verificarea activitãþii Transgaz,
cu referire la gazoductul BRUA.

ANDREI IACOMI,

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 14)

LUCIAN BODE, PREªEDINTELE COMISIEI DE TRANSPORTURI DIN
CAMERA DEPUTAÞILOR:

“În ultimii 12 ani, s-a modernizat circa
10% din reþeaua principalã feroviarã”
l “Viteza medie de deplasare este de 45 km/orã pentru
trenurile de cãlãtori ºi 18 km/orã pentru trenurile de
marfã”l Bode: “Un tren de marfã parcurge, în prezent,
ruta Curtici-Constanþa în ºapte zile, în timp ce pe
vremea lui Carol al II-lea avea nevoie de doar patru zile”

Viteza medie de deplasare
este de 45 km/orã pentru
trenurile de cãlãtori ºi

18km/orã pentru trenurile de marfã,
a declarat, ieri, deputatul PNL Lu-
cian Bode, preºedintele Comisiei de
Transporturi din Camera Deputaþi-

lor, în cadrul dezbaterii “Accelerarea
implementãrii proiectelor de investi-
þii în infrastructura feroviarã”, la care
au participat parlamentari, reprezen-
tanþi ai Ministerului Transporturilor,
precum ºi 16 constructori. (A.S.)
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DEZBATERE PE INFRASTRUCTURA


