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Grecia nu
primeºte o nouã
tranºã de
împrumut mai
devreme de
mijlocul lunii
viitoare

Ministrul grec de finanþe, Euclid
Tsakalotos, nu a obþinut, la întâlnirea
de luni a miniºtrilor de resort din
zona euro, aprobarea pentru elibera-
rea unei tranºe de 5,7 miliarde de
euro din programul de salvare.

Banii din cea de-a patra tranºã nu
vor ajunge la autoritãþile elene mai
devreme de jumãtatea lunii martie,
deoarece Eurogroup (miniºtrii de fi-
nanþe din zona euro) i-a solicitat
Greciei sã finalizeze ultimele douã
mãsuri din cele 110 reforme pe care
þara trebuia sã le punã în aplicare
conform programului de salvare
stabilit cu creditorii internaþionali.

Reformele “în aºteptare” se referã
la accelerarea procedurilor de pre-
scriere a ipotecilor, pentru reducerea
creditelor neperformante din porto-
foliile bãncilor, ºi privatizarea ve-
chiului aeroport din Atena - Elliniko.

“Dintre cele 110 mãsuri, numai
douã sunt încã restante, dar ele nu
sunt de competenþa Guvernului.
Sunt încrezãtor cã se vor rezolva în
curând”, a declarat ºeful Eurogroup,
Mario Centeno, potrivit Reuters.

V.R.

2 lei

ÎN PLIN SCANDAL DE CORUPÞIE

Guvernatorul Bãncii
Letoniei nu demisioneazã
l Oficialul bãncii centrale neagã acuzaþiile care i
se aduc ºi spune cã a fost ameninþat cu moartea

Guvernatorul Bãncii Leto-
niei, Ilmars Rimsevics, a
anunþat, ieri, cã nu va demi-

siona din funcþie, iar acuzaþiile de
luare de mitã care i s-au adus re-
cent sunt false. În plus, Rimsevics
a afirmat cã a fost ameninþat cu
moartea.

Ilmars Rimsevics, care este ºi
membru în Consiliul guvernatorilor
Bãncii Centrale Europene (BCE) din
2004, a menþionat, într-o conferinþã
de presã: “Am luat decizia sã nu de-
misionez deoarece nu sunt vinovat.
Retragerea mea ar permite unui om
ca preºedintele bãncii Norvik sã
triumfe”.

Conform unei informaþii publica-
te de AP, preºedintele bãncii letone
Norvik, Grigory Guselnikov, a de-
clarat cã Rimsevics i-a cerut mitã din
2015.

Ilmars Rimsevics a fost reþinut la
finele sãptãmânii trecute, de Biroul
local pentru Combaterea Corupþiei
(KNAB), ceea ce a provocat îngrijo-
rãri în sistemul financiar al acestui
stat membru al zonei euro. Luni,
Rimsevics a fost eliberat, iar marþi a
precizat cã este victima unei
campanii de discreditare.

A.V.

(continuare în pagina 8)

SENATORUL LIBERAL LOVEªTE DIN NOU

Zamfir plafoneazã dobânzile
l Senatorii au votat ca dobânda anualã efectivã sã fie de maxim 2,5 ori mai mare decât dobânda
cheie, pentru ipotecare l Proiectul legislativ va merge la Camera Deputaþilor - for decizional
l Senatorul Zamfir: “Am intrat astãzi în Europa ºi în ceea ce priveºte modul de acordare a creditelor”

S
enatorul PNL Daniel Cãtã-
lin Zamfir nu se dezminte.
Proiectul sãu de lege pri-
vind plafonarea dobânzilor

a fost primul pe ordinea de zi de ieri,
în ºedinþa comunã a comisiilor de
specialitate ºi, în ciuda controverse-
lor apãrute între domnia sa ºi alþi
câþiva colegi de partid, printre care ºi
preºedintele Comisiei economice
Florin Cîþu, liberalul a obþinut mai
mult decât ºi-a propus iniþial - nu
doar limitarea dobânzilor remunera-
torii ºi penalizatoare, ci plafonarea
dobânzii anuale efective percepute
(DAE) de bãnci ºi IFN-uri.

Dobânda anualã efectivã pentru
creditele ipotecare ºi imobiliare va
avea un nivel maxim de 2,5 ori mai
mare faþã de dobânda se referinþã
stabilitã de Banca Naþionalã a Româ-
niei (BNR) - care, în prezent, se ridi-
cã la 2,25% -,dacã proiectul avizat
pozitiv, ieri, de comisiile reunite din
Senat (economicã, de buget ºi juridi-
cã) va trece ºi de Camera Deputaþi-
lor, care este for decizional.

Proiectul legislativ vizeazã ºi
dobânzile anuale aferente creditelor
de consum, acordate atât de bãnci,
cât ºi de instituþiile financiare neban-
care (IFN). În cazul acestora, DAE
va avea un nivel maxim de 18%,
conform textului de lege care a pri-
mit raport pozitiv de la cele trei
comisii de specialitate.

“Astãzi, am intrat în sfârºit în Eu-
ropa ºi în ceea ce priveºte modul în

care, de acum înainte, vor fi acordate
creditele”, a spus liberalul Zamfir
dupã votul de ieri.

Parlamentarul a menþionat: “Pla-
fonarea dobânzilor este o practicã
europeanã. Sunt foarte multe þãri din
Europa care practicã o limitare a

dobânzilor ºi am decis ca ºi noi sã in-
trãm în rândul lor. Mãsura va fi vala-
bilã ºi pentru bãnci ºi pentru IFN,
doar pentru contractele noi.

Am decis sã plafonãm DAE, pen-
tru cã, de cele mai multe ori, chiar
dacã am fi plafonat dobânda remu-

neratorie sau cea penalizatoare, ar fi
existat diverse mecanisme de intro-
ducere a comisioanelor ºi alte costuri
care sã fi ridicat DAE. Pe noi ne in-
tereseazã ca cetãþenii români sã ºtie
foarte clar, de la început, cât va plãti
în total, ca dobândã”.

Reprezentanþii bãncilor prezenþi
la ºedinþa comisiilor reunite nu au
fost de acord cu plafonarea dobânzi-
lor. Mihaela Hãncilã, din cadrul
Asociaþiei Societãþilor Financiare
din România (ALB), a precizat: “Nu
considerãm oportun pragul de 18%,
pentru cã dobânzile se raporteazã la
ROBOR ºi nu pot fi plafonate”.

Legat de acest subiect, avocatul
Gheorghe Piperea a scris, luni, pe
Facebook, citând un raport european
din 2010: “Statisticile aratã cã în þãri
precum Franþa ºi Germania, unde
existã plafonãri ale dobânzilor anua-
le, lipseºte categoria creditelor de tip
sub-prime (credite cu costuri ridicate
adresate unor categorii de persoane
cu venituri scãzute, fãrã un istoric de
creditare sau cu un istoric nefavora-
bil). De asemenea, statisticile aratã
cã efectele sunt mai vizibile în peri-
oadele de crizã economicã ºi finan-
ciarã. Astfel, în anul 2008, numãrul
de credite neperformante înregistra-
te a fost mai mare în statele în care nu
erau reglementate plafoane ale
dobânzii legale.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

CURTEA DE CONTURI, ÎN RAPORTUL
DE AUDIT PE 2016:

Existã unele divergenþe
între stat ºi OMV
cu privire la majorarea
de capital cu terenurile

Societãþile comerciale privati-
zate nu au finalizat procesul
de obþinere a certificatelor de

proprietate pentru terenurile aflate
în administrare la momentul privati-
zãrii, susþin oficialii Curþii de Con-
turi, în raportul de audit pe anul
2016, precizând cã, pe cale de con-
secinþã, nu a avut loc majorarea ca-
pitalului social al societãþilor cu va-
loarea acestora ºi transmiterea cãtre
entitatea cu atribuþii în domeniul
privatizãrii a pachetului de acþiuni
aferent.

Curtea de Conturi menþioneazã cã
existã unele divergenþe între Direcþia
Generalã Privatizare ºi Administrare
a Participaþiilor Statului în Energie
din cadrul Ministerului Energiei ºi
cumpãrãtorul acþiunilor societãþii
SC Petrom SAcu privire la modul de
stabilire a valorii terenurilor pentru
care s-au obþinut certificate de ates-
tare a dreptului de proprietate, cu a
cãror valoare urmeazã sã se majore-
ze capitalul social al societãþii, acþiu-

nile aferente urmând sã fie transmise
instituþiei cu atribuþii în domeniul
privatizãrii.

Raportul mai spune cã existã diver-
genþe ºi între Societatea de Admini-
strare a Participaþiilor în Energie SA
ºi SC Electrica SA cu privire la bene-
ficiarul certificatelor de proprietate
obþinute pentru terenurile aflate în ad-
ministrarea societãþilor de distribuþie
a energiei electrice la momentul pri-
vatizãrii acestora. (A.S.)

(continuare în pagina 4)

RAPORT AL CURÞII DE CONTURI 2016:

Acþiunile fostei AVAS la 23 de societãþi comerciale,
executate pentru despãgubiri cãtre “Dac Air”

l Corpul de control al premierului, în 2016: “Ministerul Economiei sã analizeze cum a ajuns «Dac
Air» sã execute silit statul” l Suma datoratã de AAAS, stabilitã drept prejudiciu în contul creditoarei
SC “Dac Air” SA, este de 40,1 milioane de lei

Acþiunile deþinute de Autoritatea
pentru Administrarea Activelor Sta-
tului (AAAS) la un numãr de 23 de
societãþi comerciale, în sumã de
19,25 milioane de lei, au fost execu-
tate silit, în 2016, în temeiul unui do-
sar de executare constituit în anul
2011, potrivit unui raport de audit al
Curþii de Conturi, care aratã cã acest
dosar a avut ca obiect punerea în
executare a unei sentinþe comerciale
a Tribunalului Bucureºti din anul

2010, prin care s-a dispus obligarea
pârâtei AVAS la plata de despãgubiri
cãtre creditoarea SC “Dac Air” SA,
cu titlu de prejudiciu efectiv suferit
de reclamantã, în perioada
1.01-31.12.2004, ca urmare a neîn-
deplinirii obligaþiei de efectuare a
vãrsãmintelor, conform Conven-
þiei-cadru nr. 1345/08.11.1996.

Raportul Curþii de Conturi preci-
zeazã: “Obligaþiile AAAS faþã de
creditoarea SC «Dac Air» SA, de-

curgând din convenþia menþionatã,
se datoreazã faptului cã, în temeiul
OUG nr. 85/2004, AVAS (actuala
AAAS) s-a subrogat în toate dreptu-
rile ºi obligaþiile Bãncii Comerciale
Române, care a fuzionat în anul
1999 (prin absorbþie) cu Banca de
Comerþ Exterior «Bancorex», pre-
luând în portofoliu drepturi ºi obli-
gaþii ale acesteia, inclusiv obligaþiile
cãtre SC «Dac Air» SA, izvorâte din
Convenþia-cadru nr. 1345/08.11.

1996. Suma datoratã de AAAS, stabi-
litã drept prejudiciu în contul creditoa-
rei SC «Dac Air» SA, este de 40.114
mii lei ºi reprezintã echivalentul în lei
al obligaþiei stabilite de instanþã, în
sumã de 9.671 mii dolari, la care se
adaugã cheltuieli de judecatã în sumã
de 265 mii lei, respectiv cheltuieli de
executaresilitã însumãde300mii lei.

A.S.

(continuare în pagina 15)

Ce se ascunde în spatele virtuþii
proclamate de Unilever?

Corporaþia anglo-olandezã
Unilever a luat zilele trecute
o poziþie deosebit de ame-

ninþãtoare la adresa unor giganþi ai
Internetului, cum sunt Google sau
Facebook.

În cadrul unei conferinþe anuale
din Statele Unite, IAB Annual Lea-
dership Meeting, di-
rectorul de marketing
al companiei, Keith
Weed, a declarat cã
“Unilever nu doreºte
sã-ºi promoveze pro-
dusele pe platforme
care nu aduc o contri-
buþie socialã pozitivã”, dupã cum
scrie Reuters.

“ªtirile false, rasismul, sexismul,
ura rãspânditã de teroriºti, conþinutul
toxic adresat copiilor sunt pãrþi ale

internetului aflate la milioane de
mile distanþã de ceea ce credeam cã
va fi”, a precizat Weed, în opinia cã-
ruia “este în interesul industriei me-
dia digitale sã asculte ºi sã acþioneze
în acest sens”.

Noua “viziune” a Unilever a fost
explicatã partenerilor digitali Face-
book, Google, Twitter, Snap, Ama-
zon ºi altora în cadrul unor întâlniri
bilaterale, conform ºtirii Reuters.

Revãrsarea de virtute este
covârºitoare, mai ales când Unilever

a lansat reclame considerate rasiste
pentru produsele Dove pe Facebook.

Financial Times scrie cã “Unile-
ver, un lider de piaþã pentru produse-
le de curãþenie ºi îngrijire personalã,
încearcã acum sã cureþe ceva mult
mai murdar: internetul”, în condiþiile
în care “compania anglo-olandezã a
ameninþat cã îºi va retrage reclamele
de pe platformele care promoveazã
ura ºi neîncrederea ºi contribuie la
crearea diviziunilor sociale”.

(continuare în pagina 7)

“Luaþi aminte ca faptele dreptãþii voastre sã nu le
faceþi înaintea oamenilor ca sã fiþi vãzuþi de ei;

altfel nu veþi avea platã de la Tatãl vostru Cel din
ceruri”.

EVANGHELIA DUPÃ MATEI

CÃLIN
RECHEA

Curtea de Conturi a constatat, în raportul de audit pe anul 2016, neimple-

mentarea unor mãsuri dispuse anterior prin decizii, ca urmare a unor con-

troale efectuate pe tema privatizãrii, la Autoritatea pentru Administrarea

Activelor Statului, la Agenþia Domeniilor Statului, la Oficiul Participaþiilor

Statului ºi Privatizãrii în Industrie (actual DPAPS), la Direcþia Generalã Pri-

vatizare ºi Administrare a Participaþiilor Statului în Energie (DGPAPSE), di-

recþie din cadrul Ministerului Energiei, ºi la SC Electrica SA (la care, în

acest moment, participaþiile statului sunt administrate de Societatea de

Administrare a Participaþiilor în Energie SA (SAPE).

Plafonarea dobânzilor este o practicã europeanã. Sunt
foarte multe þãri din Europa care practicã o limitare a
dobânzilor ºi am decis ca ºi noi sã intrãm în rândul lor.

Mãsura va fi valabilã ºi pentru bãnci ºi pentru IFN, doar pentru
contractele noi”, a menþionat Daniel Cãtãlin Zamfir.

George Constantin Pãunescu
controla Dac Air.


