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DUPÃ CE DACIAN CIOLOª A SPUS CÃ
NU VA CONTESTA LEGEA

ARB îl roagã pe Iohannis
sã sesizeze CCR cu privire
la Legea dãrii în platã

Asociaþia Românã a Bãncilor
(ARB) îl roagã pe preºedin-
tele Klaus Iohannis sã

sesizeze Curtea Constituþionalã a
României (CCR) cu privire la Legea
dãrii în platã, menþionând cã existã
“numeroase argumente” pentru care
iniþiativa ar trebui contestatã.

Scrisoarea transmisã Preºedinþiei
de ARB ºi publicatã de unele canale
media aratã: “Prin prezentul Memo-
riu, comunitatea bancarã vã adresea-
zã rugãmintea, în virtutea prerogati-
velor pe care le aveþi (…) sã sesizaþi
Curtea Constituþionalã. La baza pre-
zentului demers stau numeroase ar-
gumente, în sensul cã legea, în forma
adoptatã, aduce atingeri drepturilor
constituþionale ale tuturor instituþii-
lor de credit ºi membre ale ARB. În
viziunea comunitãþii bancare, legea
este neconstituþionalã din multiple
perspective care þin atât de incompa-
tibilitatea legii cu Constituþia (încãl-
cãri ale principiului neretroactivitã-
þii, ale principiului previzibilitãþii ºi
accesibilitãþii normei legale, ale
principiului libertãþii economice ºi
ale principiului garantãrii
proprietãþii), dar ºi de antinomiile
legii cu dreptul comun civil ºi
dreptul comun de procedurã”.

În finalul Memoriului, bãncile
adreseazã din nou rugãmintea de la
începutul scrisorii: “Vã rugãm, dom-
nule Preºedinte, sã solicitaþi Curþii
Constituþionale a României exerci-
tarea controlului de constituþionali-
tate al legii privind darea în platã a

unor bunuri imobile în vederea
stingerii obligaþiilor asumate prin
credite”.

Documentul a apãrut în presã dupã
ce, marþi seara, premierul a anunþat cã
nu va contesta legea la CCR.

ªeful Executivului a fãcut aceastã
afirmaþie ca rãspuns, pe pagina de
Facebook, la o postare care îi este
adresatã ºi care vine din partea unei
persoane împrumutate în franci
elveþieni.

“Nu, nu intenþionez sa contest
aceastã lege”, este comentariul sãu la
postarea respectivã.

Legea dãrii în platã se aflã la se-
cretariatul Camerei Deputaþilor, pe
parcursul acestei sãptãmâni, când
încã poate sã fie contestatã la Curtea
Constituþionalã a României.

E.O.

(continuare în pagina 3)

Eurogroup s-ar
putea reuni
sãptãmâna
viitoare, pentru
Grecia

Miniºtrii finanþelor din zona euro
(Eurogroup) s-ar putea întâlni, sãp-
tãmâna viitoare, în cadrul unei reu-
niuni extraordinare, pentru debloca-
rea tranºei de împrumut destinatã
Greciei, dacã negocierile cu privire
la analiza programului de reformã al
Atenei se finalizeazã, conform unui
oficial citat de Reuters.

Acesta a declarat ieri: “Dacã va fi
realizat un progres semnificativ, care
sã permitã o concluzie a negocieri-
lor, atunci estimez cã va fi o reuniune
Eurogroup sãptãmâna viitoare”.

Negocierile dintre autoritãþile din
Grecia ºi creditorii internaþionali
sunt în curs de derulare la Atena, iar
în zilele de 22-23 aprilie, la Amster-
dam, este programatã o reuniune or-
dinarã a miniºtrilor de finanþe din
zona euro, care o va preceda pe cea
extraordinarã.

Luna aceasta, ministrul elen de fi-
nanþe, Euclid Tsakalotos, a declarat
cã reprezentanþii Comisiei Europe-
ne, ai Fondului Monetar Internaþio-
nal (FMI) ºi Bãncii Centrale Europe-
ne (BCE) vor finaliza evaluarea pa-
chetului de reforme al Greciei,
urmând sã fie semnat un acord de
principiu cu creditorii pânã la data de
22 aprilie.

V.R.

DUPÃ CE ÎN 2012 A FOST APROAPE DE EXECUTAREA SILITÃ

“Broadhurst” vrea sã vândã magazinul
“Cocor”

A
cþionarii “Cocor” SA
(COCR) au fost convo-
caþi, pe 23 mai, sã decidã
vânzarea magazinului

“Cocor”, la solicitarea “Broadhurst
Investments Limited”, potrivit unui
comunicat transmis Bursei de Valori
Bucureºti.

Totodatã, acþionarii vor discuta
contractarea serviciilor unei firme
specializate sã ofere consultanþã afe-
rentã efectuãrii vânzãrii. “Broad-
hurst Investments Limited” deþine
13,39% din acþiunile COCR.

La finalul anului trecut, centrul
comercial “Cocor” a anunþat cã a
fost chemat în judecatã de cãtre So-
rin Nicolae Ion Papadat, care a re-
vendicat terenul pe care se aflã
parcarea magazinului.

Compania a înregistrat, anul tre-
cut, un profit net de 1,02 milioane de
lei, cu 15,9% mai mare decât în
2014, pe fondul unor afaceri de

12,85 milioane de lei, în scãdere cu
1,68% faþã de anul anterior.

La finalul anului trecut, compania
avea credite de 12,5 milioane de
euro, la BCR, potrivit raportului
anual. Cocor ºi BCR au convenit, în
luna februarie, o prelungire a con-

tractului de creditare, potrivit
raportului citat.

Magazinul Cocor a trecut, în urmã
cu câþiva ani, printr-o modernizare,
care a presupus o investiþie de 24,5
milioane euro, potrivit memorandu-
mului de listare a companiei pe siste-

mul alternativ de tranzacþionare, în
urma desfiinþãrii Rasdaq.

Astfel, magazinul s-a închis la 1
mai 2008 pentru începerea lucrãrilor
de demolare, extindere, consolidare
ºi modernizare ºi a fost redeschis la
începutul lunii octombrie 2010. Pe
lângã consolidarea seismicã, lucrãri-
le de modernizare au vizat ºi mãrirea
suprafeþei construite de la 14.500 de
metri pãtraþi la 27.000 de metri pã-
traþi, în timp ce suprafaþa închiriabilã
a crescut de la 6.000 metri pãtraþi la
9.700 metri pãtraþi.

Cu toate acestea, în 2012, compa-
nia Cocor a fost pe punctul sã fie
executatã silit de BCR. Atunci, ban-
ca urma sã organizeze o licitaþie de
vânzare a magazinului, la un preþ de
pornire de 134,9 milioane de lei (cir-
ca 30 milioane euro).

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 2)

ÎN EVENTUALITATEA UNUI BREXIT

Autoritãþile americane vor sã ºtie
care sunt planurile bãncilor

Organismele de supraveghe-
re a pieþelor financiare din
SUA au cerut bãncilor de

pe Wall Street sã-ºi prezinte planu-
rile de rezervã pentru o eventualã
ieºire a Marii Britanii din Uniunea
Europeanã, au declarat pentru Reu-
ters surse din interiorul instituþiilor
de supervizare.

Potrivit surselor, citate de
Agerpres, Rezerva Federalã
(Fed), Fondul de garantare a de-
poz i t e lo r banca re d in SUA
(FDIC) ºi Office of the Comptrol-
ler of the Currency (OCC), care

îºi împart responsabilitatea pen-
tru supervizarea bãncilor ameri-
cane, vor sã ºtie cum vor gestiona
bãncile incertitudinea care va
apãrea în cazul în care britanicii
vor opta pentru ieºirea din UE la
referendumul din 23 iunie ºi dacã
vor continua sã ofere servicii fi-
nanciare în Europa continentalã
dintr-o Mare Britanie care nu va
mai face parte din UE.

“În ultimele ºase sãptãmâni ni
s-a cerut sã ne prezentãm planurile
concrete. Implicã elaborare de
scenarii ºi testarea unor diferite

rezultate. Alegi un scenariu ex-
trem de negativ dar care este plau-
zibil ºi analizezi implicaþiile pen-
tru afaceri”, a declarat o sursã din
mediul bancar.

La fel ca ºi organismele ameri-
cane de reglementare, Banca
Angliei a cerut informaþii similare
din partea bãncilor autohtone ºi
strãine care opereazã în Londra,
au declarat o serie de surse pentru
Reuters.

A.G.

(continuare în pagina 6)

Primele controverse între consumatori
ºi Centrul SAL
l Debitorii acuzã cã unele bãnci au refuzat soluþionarea litigiilor în afara
instanþelor l Alexandru Pãunescu, CASLB: “Unii consumatori sunt de rea
credinþã ºi vor sã arate cã Centrul este o soluþie proastã de rezolvare a
neînþelegerilor pe care le au cu bãncile” l Pãunescu: “Teoretic, bãncile pot
refuza soluþionarea litigiilor prin CSALB”

Clienþii bãncilor se declarã ne-
mulþumiþi de Centrul Pentru
Soluþionarea Alternativã a

Litigiilor Bancare (CSALB), dupã ce
unele dintre instituþiile de credit au
refuzat solicitãrile de rezolvare a pro-
blemelor dintre cele douã pãrþi prin
intermediul noii entitãþi.

Silviu Lungu, unul dintre debitori,
a scris, pe Facebook, cã marþi, 19
aprilie, a primit de la SAL refuzul
ING Bank pentru soluþionarea, prin
intermediul Centrului, a litigiului pe
care îl are cu banca.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 8)

Scade volatilitatea cursului
euro-dolar înaintea votului
pentru Brexit

Poziþiile options pe volatilitatea
implicitã a cursului euro-dolar aratã
cã sunt tot mai puþine aºteptãri pen-
tru fluctuaþii pe termen scurt a aces-
tei perechi valutare, în condiþiile în
care, potrivit estimãrilor, atât Banca
Centralã Europeanã (BCE), cât ºi
Federal Reserve din SUA îºi vor
menþine dobânzile cheie luna aceas-
ta, respectiv în condiþiile în care se
apropie referendumul pe care îl va
organiza Marea Britanie în iunie, cu
privire la apartenenþa la UE, potrivit
Bloomberg.

Conform unui studiu realizat de
agenþie, volatilitatea implicitã la o
lunã a fost de 8,11% în 19 aprilie,
atingând astfel cel mai redus nivel
din decembrie 2014 pânã în prezent.

Conform analiºtilor, posibila
ieºire a Marii Britanii din UE (Bre-
xit) continuã sã fie cel mai mare risc
pentru euro ºi, drept urmare, traderii

se abþin sã constituie expuneri mari
pe euro înaintea referendumului ce
va avea loc în 23 iunie.

Menþionãm cã dolarul a scãzut,
marþi, pânã la cel mai redus curs din
ultimele zece luni, dupã ce adminis-
traþia SUA a anunþat declinul peste
aºteptãri al construcþiilor de locuinþe
noi în martie. (V.R.)

(continuare în pagina 2)

MINISTRUL ENERGIEI:

“Ideea mixului energetic
nu va dispãrea”

Ideea creãrii unui mix energetic la
nivel naþional nu va dispãrea, a de-
clarat ieri, la Târgu-Jiu, ministrul
Energiei, Victor Grigorescu, punc-
tând cã acest lucru, în piaþa româ-
neascã de energie, se va întâmpla la
un moment dat.

Grigorescu a mai afirmat cã cel
mai important lucru pentru Com-
plexul Energetic Oltenia (CEO) în
aceastã perioadã este ca societatea sã
depãºeascã momentul “cu pierderile
anunþate la începutul anului”.

Domnia sa a precizat: “Când
vorbiþi de mixul energetic vã refe-

riþi la o companie care sã aibã mai
multe surse integrate de producere
a energiei, cu siguranþã aceastã
idee nu va dispãrea ºi cred cã pe
mãsurã ce trece timpul mai mulþi
producãtori români se vor gândi la
aceastã diversificare a portofoliu-
lui de producere a energiei, pentru
cã este o tendinþã normalã ºi este un
mod corect de a acþiona.

(continuare în pagina 6)

Citiþi, în pagina 5, “CE Oltenia,

victima unui ºir lung de greºeli de

management ”

Predoiu vrea sã facã tandem cu Ciprian Ciucu la Primãria Capitalei
l Ciprian Ciucu: “Aº fi dispus sã formez un tandem cu Predoiu” l În martie, Gabriela Firea l-a
invitat pe Nicuºor Dan sã fie viceprimar

Preºedintele interimar al PNL Bu-
cureºti, Cãtãlin Predoiu, îºi va asuma
candidatura la Primãria Capitalei,
înlocuindu-l pe Marian Munteanu,
precizând cã a luat decizia dupã con-
sultãri cu liderii PNL. “Voi cere par-
tidului votul de încredere pentru

aceastã candidaturã, le cer liberalilor
sã îºi aducã aminte de 2014, de greu-
tãþile pe care le-am întâmpinat. Le
cer sã învingem din nou aºa cum am
fãcut-o în 2014", a spus Cãtãlin Pre-
doiu.

Liberalul l-a invitat pe Ciprian

Ciucu, fost candidat al Partidului
M10 la Primãria Capitalei, sã vinã
alãturi de el, precizând cã va discuta
cu acesta posibilitatea sã formeze o
echipã, “un tandem primar-vicepri-
mar” al muncipiului Bucureºti.

Ciprian Ciucu s-a arãtat dispus sã

facã tandem cu Cãtãlin Predoiu, doar
cu condiþia ca viziunile lor despre
dezvoltarea Bucureºtiului sã coinci-
dã.

A.S.
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