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Keresd a friss lapszámot 
a lapárusoknál vagy webáruházunkban:

A Románia leggazdagabb 
vállalkozói között számon 
tartott bihari testvérpár, Viorel 
és Ioan Micula Bukarest ame-
rikai vagyonának zárolásával 
próbálja megsürgetni egy 
óriási összegű kártérítés, 356 
millió dollár utolsó részle-
tének, 100 millió dollárnak 
kifi zetését.

» PÁVA ADORJÁN

E gy washingtoni szövetségi 
bíróság múlt héten 1,5 mil-
lió dolláros bírságot szabott 

ki Romániára, amiért Bukarest 
nem közölt teljes körű adatokat 
az Amerikai Egyesült Államok-
ban található vagyonelemeiről és 
bankszámláiról. A Szabad Euró-
pa Rádió romániai portálja emlé-
keztet, az ítélet a Micula fi  vérek 
által indított perek egyikében 
született. A Románia leggazda-
gabb vállalkozói között számon 
tartott bihari testvérpár, Viorel és 
Ioan Micula Bukarest amerikai 
vagyonának zárolásával próbálja 
megsürgetni egy óriási összegű 
kártérítés, 356 millió dollár utolsó 
részletének, 100 millió dollárnak 
kifi zetését. Az ügy 2005-ig nyúlik 

vissza, amikor a többek között a 
European Drinks, European Food 
és Transilvania General Import 
Export cégeket birtokló, az in-
gatlanpiacon is fontos tényező-
ként jelen lévő testvérpár bepa-
naszolta Romániát a Beruházási 
Viták Rendezésének Nemzetközi 
Központjában (ICSID), amely a 
Világbank égisze alatt működik. 
Merthogy Románia 1998-ban egy 
program révén tíz évre szóló adó- 
és vámkedvezményeket ígért a 

hátrányos helyzetű vidékeken 
befektetők számára, ám az uniós 
szabályoknak ellentmondó álla-
mi támogatást idő előtt leállította 
a csatlakozáskor.

A Bihar megyei Kakucsányban 
1957-ben született ikerpár ezzel 
az intézkedéssel sok pénzt veszí-
tett, de találtak egy jókora táma-
dási felületet a román államon 
annak köszönhetően, hogy svéd 
állampolgárok is. Bukarest 
ugyanis 2003-ban kétoldalú meg-

állapodást kötött Svédországgal, 
miszerint kölcsönösen megvédik 
állampolgáraik befektetéseit a 
másik országban. A bihari mág-
nások pedig azt állították, hogy 
svédekként fektettek be Románi-
ában, Bukarest pedig nem tartot-
ta be a kétoldalú megállapodást 
azzal, hogy rájuk vonatkozóan is 
megszüntetett bizonyos kedvez-
ményeket, amelyek következté-
ben nagy összegeket buktak.

Az ICSID 2013-ban a „bihari své-
deknek” adott igazat, és 85 millió 
dolláros kártérítés kifi zetésére kö-
telezte a román államot – idézte fel 
a Szabad Európa Rádió. Csakhogy 
az Európai Bizottság megállapítot-
ta, nem lehet gyakorlatba ültetni a 
határozatot, mert a támogatás el-
lentmond az uniós normáknak. De 
Miculáékat ez sem tántorította 
el: amerikai bírósághoz fordultak 
a washingtoni székhelyű ICSID 
döntésének gyakorlatba ültetése 
érdekében, 2019-ben pedig a szin-
tén washingtoni szövetségi bíróság 
nekik adott igazat. Ráadásul újra-
számolták a hat évvel korábban 
kimondott kártérítési összeget, 
amelyet immár 356 millió dollár-
ban állapítottak meg.

A román kormány 2019-
ben 912,5 millió lej átutalásá-
ról döntött, de csak azok után, 
hogy – a Micula fi vérek „közben-

járására” – zárolták az ország 
kőolajvezetékeit kezelő Conpet 
Ploiești vállalatban, illetve a cer-
navodai atomerőműben, a Nuc-
learelectricában birtokolt állami 
részesedést. A kifi zetés elkezdő-
dött, ám mintegy 100 millió dol-
lárral továbbra is „adós” maradt 
Románia.

Emiatt „gyorsító” eszközökhöz 
nyúltak a bihari születésű üzlet-
emberek. Az amerikai Law360 
igazságügyi hírportál szerint 
tavaly november óta késedelmi 
kamatokat is felszámolnak, amíg 
Bukarest nem utalja át a teljes 
összeget. A bíróság bekérette Ro-
mánia egyesült államokbeli tulaj-
donlistáját, ám a bíróság szerint 
kulcskérdésekben nem érkezett 
megfelelő válasz Bukaresttől. 
Emiatt a napokban 1,5 millió dol-
láros pluszbírságot szabtak ki.

A Szabad Európa Rádió megpró-
bálta megtudni, milyen vagyon-
elemeket zárolhatnak a tartozás 
miatt, de nem kapott választ a 
bukaresti külügyminisztériumtól. 
A portál szerint Románia New 
York-i konzulátusának épülete a 
román állam tulajdonában van, 
de az amerikai per miatt veszély-
be kerülhet a washingtoni nagy-
követség épülete, illetve szolgálati 
lakások és más ingatlanok tulaj-
donjoga is.

Üdítő dollármilliók. A Frutti Fresh-terméket is birtokló Micula fi vérek 
újabb 100 millió dollárt préselnének ki a román államból

A ROMÁN ÁLLAM ELLEN INDÍTOTT ÚJABB PERBEN GYŐZEDELMESKEDTEK A BIHAR MEGYEI MICULA FIVÉREK

Zárolhatják Románia amerikai vagyonát
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