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n Sindicaliºtii din industria de apãrare au
protestat,la Ministerul Economiei
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n ÎN URMÃTOARELE 12 LUNI,
CFA România estimeazã cã
ROBOR la trei luni va ajunge
la 3,13%

n IULIAN IANCU: “Într-un singur an, avem o creºtere
a preþului la gaze naturale cu peste 48% ºi la
energie electricã cu peste 40%”
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GRAM AUR = 159,9577 RON
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n Criza apei, o realitate dramaticã
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n Sindicaliºtii protesteazã faþã de situaþia
companiei Daewoo Mangalia Heavy
Industries
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FRANC ELVEÞIAN = 3,9781 RON

NICOLETA RAMONA DINU, SENATOR USR

n “Michelin” oferã
1,7 miliarde dolari
pentru “Fenner” Marea
Britanie

EURO= 4,6655 RON
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DOLAR = 3,7891 RON

SENATORUL ZAMFIR A MAI DAT O LOVITURÃ:

“Avizul Consiliului Legislativ “Bancherii ºi BNR invocã acum
grija faþã de consumatori”
pe Legea operaþiunilor
petroliere offshore încalcã
Regulamentele”
l Proiectele de lege privind leasingul ºi titlurile executorii, votate de senatorii
din comisii l Iniþiativele legislative ale liberalului Zamfir urmeazã sã meargã în
plenul Senatului ºi în Camera Deputaþilor

l “Motivaþia Consiliului Legislativ este corespunzãtoare unui aviz negativ, dar acesta
a fost dat ca favorabil!” l “Exploatãrile din Marea Neagrã vor afecta patrimoniul
natural ºi construit, precum ºi potenþialul turistic al zonei litoralului Mãrii Negre”
(Interviu cu doamna Nicoleta Ramona Dinu, senator USR)
Proiectul de lege privind unele mãsuri necesare pentru implementarea operaþiunilor
petroliere de cãtre titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere
offshore, iniþiat de guvernul Mihai Tudose,
a trecut de Senat ºi se aflã, în prezent, la
Camera Deputaþilor.
La finalul anului trecut, Consiliul Legislativ a
dat un aviz pozitiv la acest proiect de lege,
avertizând, însã, cã operaþiunea de tranzitare cu reþeaua de conducte a unui perimetru petrolier offshore al unui titular de acord
petrolier, cu scopul transportãrii zãcãmintelor de petrol, implicã riscuri de producere
a unor accidente grave de poluare ºi nu numai, cu efecte asupra populaþiei, mediului
ºi a securitãþii furnizãrii de energie.
Nicoleta Ramona Dinu, senator USR, care a
depus zece amendamente la acest proiect,
ne-a acordat un interviu în care îºi expune
punctul de vedere cu privire la actul normativ.

Reporter: Consideraþi cã demararea
exploatãrilor din Marea Neagrã este un
proces benefic pentru statul român?
Nicoleta Ramona Dinu: Exploatãrile petroliere care s-au desfãºurat de-a
lungul timpului în þara noastrã au adus
beneficii statului român doar în mãsura în care acestea s-au efectuat în condiþii reciproc avantajoase pentru pãrþile implicate.
A consemnat
ANCUÞA STANCIU
(continuare în pagina 2)
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roiectele de lege iniþiate de senatorul Daniel Cãtãlin Zamfir
continuã sã atragã discuþii
aprinse în Parlament. Textele legislative care privesc leasingul ºi titlurile
executorii au primit aviz pozitiv, ieri,
de la senatorii reuniþi în ºedinþa comunã a comisiilor economicã, juridicã ºi
de buget. ªi în aceastã ocazie pãrþile
au avut opinii contradictorii. Liberalul
Zamfir ne-a spus: “Mi se pare incredibil cã bancherii ºi toþi cei din BNR invocã acum grija faþã de consumatori.
Ei spun cã aceste legi nu se justificã
pentru cã împovãreazã costurile consumatorilor - acesta este argumentul
lor principal”.
Referitor la cele douã proiecte de
lege, senatorul PNL Daniel Zamfir
ne-a precizat, încã de anul trecut: “Iniþiativa care priveºte leasingul urmãreºte sã mai punã frânã recuperatorilor
ºi sã reechilibrãm contractele de leasing, pentru cã ºi ele trebuie reechilibrate, aºa cum Curtea Constituþionalã
a hotãrât cã trebuie sã se întâmple cu
cele de credit. De asemenea, dorim
anularea rolului de titlu executoriu pe
care îl au contractele de credit. Sã se
meargã în instanþã pentru obþinerea
unui astfel de titlu. Este nevoie de reglementarea tuturor domeniilor astfel
încât sã nu existe o poziþie dominantã,
ci una de echilibru între pãrþi”.
Proiectul de lege din domeniul leasingului spune cã omul are posibilitatea ca, dupã trei luni de neplatã, sã valorifice bunul achiziþionat în leasing,
având la dispoziþie 30 de zile pentru

Daniel Zamfir ne-a precizat, încã de anul trecut: “Iniþiativa care priveºte
leasingul urmãreºte sã mai punã frânã recuperatorilor ºi sã reechilibreze
contractele de leasing”.
acest lucru, ne-a explicat parlamentarul, adãugând: “Dacã îl vinde la o valoare mai micã decât cea rezidualã,
atunci completeazã pânã achitã întreaga sumã rãmasã de platã, dacã îl vinde
la un preþ mai mare, atunci acoperã datoria ºi restul îl opreºte. În situaþia în
care clientul nu reuºeºte sã valorifice
respectivul bun, acesta va fi preluat de
societatea de leasing, pentru a-l vinde
ea. În acest caz, dacã bunul va fi
vândut cu mai puþin decât suma rãma-

sã de platã, atunci clientul va plãti diferenþa pânã îºi acoperã toatã datoria. Nu
vreau sã îi încurajez pe ºmecheri, nu
urmãresc pãgubirea societãþilor de leasing, trebuie sã rãmânem echilibraþi.
Acum, dupã ce clientul nu mai poate
plãti maºina, o returneazã ºi plãteºte ºi
toatã suma pe care o mai are de achitat,
ceea ce nu este corect”.
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 7)

Percheziþii la RADU ZILIªTEANU, DESPRE PLAFONAREA DOBÂNZILOR:
“Blestemul libian”,
BMW pentru “Bãncile de la noi îºi vor reorienta
Sarkozy a fost reþinut ºi
suspiciuni
resursele cãtre sistemele din alte þãri” audiat de poliþia francezã
l Ziliºteanu: “Ne întoarcem la economia planificatã de pe vremea lui Ceauºescu”
privind
manipularea
emisiior
poluante
Procurorii germani au anunþat, ieri,
cã au efectuat percheziþii la sediul din
Munchen al constructorului auto german BMW, precum ºi la o uzinã BMW
din Austria, în cadrul unei anchete cu
privire la posibila utilizare a unor programe software capabile sã manipuleze emisiile poluante, informeazã
Reuters.
Separat, BMW a confirmat aceste
percheziþii precizând cã procurãrii au
fost interesaþi de existenþa unor programe software “integrate în mod eronat” în aproximativ 11.400 de exemplare BMW seria 7 ºi BMW M550
echipate cu motoare diesel.
Constructorul auto german a reamintit cã în luna februarie a rechemat
la service un numãr de 11.700 vehicule
pentru a rezolva o problemã la sistemul software care gestioneazã motoarele, dupã ce a descoperit cã un program greºit a fost instalat pe aceste
vehicule.
În 2015, a fost descoperit un amplu
program de manipulare a emisiilor poluante la constructorul auto german
Volkswagen care a afectat aproximativ 11 milioane de vehicule echipate cu
motoare diesel, potrivit Agerpres.
Între timp ºi alþi constructori auto sunt
bãnuiþi cã au manipulat emisiile poluante. n
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Bãncile care activeazã pe piaþa noastrã îºi vor reorienta resursele cãtre sistemele bancare din alte þãri, dacã proiectul plafonãrii dobânzilor va fi aprobat în forma actualã, este de pãrere Ion
Radu Ziliºteanu, doctor în economie.
Domnia sa ne-a precizat: “Bãncile nu
vor renunþa la creditare, dar vor cãuta
alte plasamente. Având în vedere cã
majoritatea instituþiilor de credit care
funcþioneazã în România fac parte din
grupuri bancare multinaþionale, o sã
asistãm la o redirecþionare de resurse
dinspre sistemul nostru bancar cãtre
alte sisteme bancare, unde nu existã
asemenea restricþii”.
Iniþiativa legislativã la care face referire Radu Ziliºteanu prevede plafonarea dobânzilor la 18% pentru creditele de consum ºi la de 2,5 ori mai mult

decât dobânda cheie pentru cele ipotecare ºi imobiliare.
Specialistul ne-a precizat: “Dacã

ÎN CONTEXTUL SCANDALULUI PRIVIND CEFC
CHINA ªI AMÂNAREA PRELUÃRII A 51% DIN
“KMG INTERNATIONAL”

Interes american pentru
Rompetrol?
l În iulie 2017, Rompetrol Rafinare a transmis Bursei de
Valori Bucureºti cã tranzacþia dintre CEFC ºi KMG a primit
aprobarea autoritãþilor române, urmând sã se finalizeze în
toamnã, dar, acum, kazahii anunþã o nouã amânare
Scandalul din jurul companiei chineze CEFC China Energy Company,
privind investigaþia asupra preºedintelui companiei Ye Jianming pentru presupuse infracþiuni economice, aduce
în atenþie tranzacþia pentru preluarea
unui pachet de 51% din “KMG International”, cel mai mare acþionar al
Rompetrol Rafinare (RRC).
În contextul în care tranzacþia suferã amânãri dupã amânãri, împie-

dicându-se de probleme, ba în China,
ba în România, în contextul dosarului
penal Rompetrol 2, de la DIICOT,
unele voci din piaþa de energie susþin
cã existã interes pentru rafinãria de la
Constanþa din partea altor investitori,
chiar din Statele Unite ale Americii, cu
care þara noastrã are un parteneriat
strategic, ºi cã nu este exclusã o schimbare de macaz.
(continuare în pagina 5)

efectele Legii dãrii în platã depindeau
de volumul dãrilor în platã, plafonarea
dobânzilor la credite ar conduce la o
distorsionare clarã a pieþei dobânzilor
bancare, ceea ce va avea consecinþe
serioase asupra acelora pe care legea
spune cã-i apãrã. Vom asista la o
restrângere importantã a creditãrii, iar
bãncile se vor orienta cãtre alte
produse din care sã câºtige”.
În opinia lui Radu Ziliºteanu, cel
mai important lucru este cã, printr-o
astfel de mãsurã, “am ajunge sã reglãm dobânzile bancare dupã o
dobândã stabilitã administrativ”: “Ne
întoarcem la economia planificatã de
pe vremea lui Ceauºescu”.
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 8)
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ostul preºedinte al Franþei Ni- lizatã printr-un intermediar. Denunþucolas Sarkozy a fost reþinut ºi rile au fost formulate de cãtre franaudiat, ieri, la sediul Poliþiei co-libanezul Ziad Takieddine (interJudiciare din Nanterre, în legãturã cu mediarul) ºi foºti oficiali libieni. Consuspiciuni de finanþare ilegalã a cam- stant, Sarkozy a respins aceste
paniei sale prezidenþiale din 2017, in- acuzaþii.
formeazã Le Monde. Mai târziu decât
În 2012, Mediapart a publicat o
se aºtepta media din Hexagon, fostul notã care sugera o finanþare libianã a
campaniei lui Nipreºedinte a ajuns la
ora unor deconturi.
colas Sarkozy, iar
Fostul ºef de stat INTERNATIONAL fostul secretar general de la Élysée,
a fost audiat de cãtre poliþiºti din cadrul Biroului Central Claude Guéant, a fost inculpat pende Luptã împotriva Corupþiei ºi tru fals, uz de fals ºi spãlare de bani.
Infracþiunilor Financiare ºi Fiscale Acesta este acuzat cã a primit
(OCLCIFF) la Nanterre, în apropiere 500.000 de euro în martie 2008, prode Paris. Ancheta oficialã dateazã din venind de la o societate a unui avocat
2013, acuzaþiile sunt legate de finanþa- malaezian.
rea campaniei prezidenþiale din 2007 a
O.D.
lui Sarkozy de cãtre fostul dictator li(continuare în pagina 3)
bian, Muammar Gaddafi, acþiune rea-

Surse: “Facebook”, investigatã în SUA
l Fondatorul companiei, Mark Zuckerberg, convocat în Parlamentul britanic, în
ancheta privind activitãþile firmei de analize politice “Cambridge Analytica”,
implicatã în campania electoralã a preºedintelui american Donald Trump ºi în
cea pro-Brexit l Washington Post: Mii de dezvoltatori au obþinut cantitãþi uriaºe
de date despre utilizatorii Facebook

C

ompania americanã “Facebook” Inc., care deþine reþeaua
de socializare online cu acelaºi nume, este investigatã de o autori-

tate pentru protecþia datelor personale
din SUA, cu privire la utilizarea informaþiilor privind un numãr de 50 de
milioane de utilizatori de cãtre “Cambridge Analytica”, firma
de analizã care l-a susþinut
pe actualul preºedinte american Donald Trump în
campania electroralã din
2016, anunþã Bloomberg.
Amintim cã o anchetã
realizatã de New York Times
ºi The Observer susþine cã
societatea “Cambridge
Analytica” a obþinut acces la datele în cauzã ºi

le-a folosit pentru dezvoltarea unui
soft care sã permitã previzionarea ºi
influenþarea votului alegãtorilor în
favoarea candidatului Donald
Trump.
Comisia federalã pentru tranzacþii
din SUA (FTC) examineazã dacã
“Facebook” a încãlcat termenii unei
înþelegeri din 2011 privind transmiterea datelor utilizatorilor cãtre “Cambridge Analytica” fãrã cunoºtinþa acestora, potrivit unei surse citate de Bloomberg.
V.R.
(continuare în pagina 3)

