
16 paginiVineri, 15 iunie 2018, nr. 103 (6164), anul XXVII

n Tur de conferinþe pe Legea insolvenþei
personale ºi pe darea în platã

PAGINA 15

n “Eurobank” vrea sã achiziþioneze divizia
“Piraeus Bank” din Bulgaria PAGINA 16

n CHIAR S-A ÎNTÂMPLAT LA UN ALT MONDIAL: Trimis
special – da, acreditare – ba, „las’ cã te descurci
mata”!

PAGINA 2

n Cât va mai rezista BCE în faþa “ºarjei” monetare
conduse de Federal Reserve? PAGINA 5

n Avalanºã de proiecte
aprobate de Consiliul
General!

PAGINA 4

GRAM AUR = 165,6222 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,0129 RON EURO= 4,6656 RON DOLAR = 3,9462 RON

2 lei

extul constituþio-
nal este destul de
clar, dar nu vrea sã îl
interpreteze nimeni
exact aºa cum este
scris. Nici mãcar
magistraþii Curþii
Constituþionale care

au decis cã Preºedintele României tre-
buie sã o revoce pe ºefa DNA la cere-
rea ministrului justiþiei.

Conform art. 80 alin.2 din Consti-
tuþie, Preºedintele României vegheazã
la respectarea Constituþiei ºi la buna
funcþionare a autoritãþilor publice.

Cum realizeazã ºeful statului
aceastã obligaþie de veghere la buna
funcþionare a autoritãþilor publice?

Se spune în continuare în cadrul
aceluiaºi articol constituþional:

“În acest scop, Preºedintele exercitã
funcþia de mediere între puterile statu-
lui, precum ºi între stat ºi societate.”

A exercita funcþia de mediere pen-
tru asigurarea bunei funcþionãri a auto-
ritãþilor publice nu înseamnã a acþiona
dupã cum îþi cere una sau alta dintre
autoritãþi. Medierea înseamnã prelua-
rea pãrerilor tuturor pãrþilor implicate,
analizarea solicitãrilor acestora ºi lua-
rea unei decizii proprii, nicidecum
impuse, fie ea ºi de CCR.

Cu toate acestea, în spaþiul public se
discutã despre suspendarea Preºedin-
telui României pentru o decizie a CCR
care goleºte de conþinut funcþia de me-
diere a ºefului statului ºi anuleazã
practic alineatul 2 al articolului 80 din
Constituþia României.

Au trecut zece zile de când CCR a

publicat motivarea deciziei din 30
mai, prin care susþine cã Preºedintele
Klaus Iohannis trebuie sã o revoce pe
Laura Codruþa Kovesi din funcþia de
procuror-ºef al DNA.

Între timp a avut loc un miting al
“cãmãºilor albe” din PSD, toate tabe-
rele au prezentat argumente pro ºi con-
tra suspendãrii din funcþie a Preºedin-
telui României în cazul în care acesta
va refuza demiterea ºefei DNA, vizita
delegaþiei Comisiei de la Veneþia, dar
ºi o luptã aprigã în Parlament între
putere ºi opoziþie privind modificarea
legislaþiei penale.

În timp ce liderul PSD Liviu
Dragnea nu pare dispus sã vorbeascã
deocamdatã despre suspendarea ºefu-
lui statului, vicepreºedinþii social-de-
mocraþi sunt mai slobozi la gurã ºi au

emis diferite opinii cu privire la moti-
vele unei eventuale suspendãri.

Adrian Þuþuianu, Paul Stãnescu,
Florin Iordache, Olguþa Vasilescu,
Gabriela Firea fac parte din tabãra celor
care susþin cã un eventual refuz al lui
Iohannis de a acþiona aºa cum îi impune
decizia CCR din 30 mai ar reprezenta o
încãlcare a Constituþiei, deoarece în
motivarea deciziei se spune cã printr-un
astfel de refuz s-ar institui un blocaj in-
stituþional între autoritãþile statului.

„Dacã termenul nu va fi rezonabil ºi
nu va fi aplicatã decizia CCR, cu sigu-
ranþã va fi o suspendare”, a precizat
Olguþa Vasilescu, la o emisiune
difuzatã de TVR.

Vicepremierul Paul Stãnescu a
declarat: „Da, ºi eu spun cã trebuie
suspendat în momentul în care nu

semneazã revocarea. O sã aºteptãm sã
vedem. A zis cã mai are puþin de citit,
nu aºa mult, aºa a zis preºedintele, ºi în
momentul în care va spune cã nu este
de acord cu decizia CCR, sigur, în par-
tid, vom decide ce facem în continua-
re. Vom analiza din toate punctele de
vedere ºi vom lua o decizie în partid".

Scenariul PSD: suspendare
în trei paºi

Primul scenariu privind suspenda-
rea lui Iohannis a fost dezvãluit de so-
cial-democratul Eugen Nicolicea.
Conform acestuia, suspendarea se va
face în trei paºi.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

Trei scenarii de suspendare
a Preºedintelui
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MUGUR ISÃRESCU,
BNR:

“Riscul de
nerambursare a
creditelor,
principala
ameninþare la
adresa stabilitãþii
financiare”

iscul de nerambursare a
creditelor reprezintã princi-
pala ameninþare la adresa
stabilitãþii financiare a þãrii,
conform guvernatorului

Bãncii Naþionale a României (BNR),
Mugur Isãrescu.

Domnia sa a declarat ieri, la confe-
rinþa de prezentare a Raportului asupra
Stabilitãþii Financiare: “S-a amestecat
dificultatea de a rambursa creditele cu
lipsa bunei-credinþe în rambursare.
Raportul evidenþiazã riscul de neram-
bursare ca pe un risc principal. Acesta
are multe cauze, inclusiv iniþiativele
legislative neinspirate. Riscul de ne-
rambursare se vede, se simte, se calcu-
leazã. Este un risc potenþial, care poate
sã devinã un risc real, nu trebuie lãsat
sã se expandeze. Poate sã devinã real
dacã nu acþionãm în sensul temperãrii
factorilor care îl promoveazã”.

Guvernatorul BNR a adãugat cã
banca centralã promoveazã, prin
discuþiile pe care le va declanºa Ra-
portul privind stabilitatea financiarã, o
dezbatere serioasã asupra creditului
ipotecar, nu una de tipul “Banca Na-
þionalã descurajeazã creditul sau omo-
arã creditul”.

Domnia sa a avertizat: “A-þi cumpã-
ra o casã, a porni în tinereþe cu o casã -
eventual chiar mobilatã - este un lucru
extrem de serios ºi promovãm ºi pe
aceastã cale, prin discuþiile pe care le
va declanºa acest Raport, o discuþie se-
rioasã despre creditul ipotecar. Nu o
discuþie de tipul alba - neagra: «Banca
Naþionalã descurajeazã creditul sau
omoarã creditul». Încercãm sã gãsim o
formulã de echilibru, sã dãm acel do-
zaj absolut necesar ca între aspiraþia
pozitivã care existã într-o societate ºi
efortul mare pe care îl face atât debito-
rul, dar ºi riscurile pe care ºi le asumã
creditorul sã existe un echilibru. ªi
echilibrul trebuie sã aparã pe toate pla-
nurile: ºi pe plan legal - legile sã fie
bine construite, riscurile sã fie bine
administrate, dar ºi pe plan personal,
prin culturã, educaþie”.

ALINA VASIESCU
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Constituþia României:
Art. 80 – Rolul Preºedintelui
(1) Preºedintele României
reprezintã statul român ºi este
garantul independenþei
naþionale, al unitãþii ºi al
integritãþii teritoriale a þãrii.
(2) Preºedintele României
vegheazã la respectarea
Constituþiei ºi la buna
funcþionare a autoritãþilor
publice. În acest scop,
Preºedintele exercitã funcþia
de mediere între puterile
statului, precum ºi între stat ºi
societate.

DEªI ANALIªTII AU
AVERTIZAT
ASUPRA RISCULUI
DE MAJORARE A
NPL,

Bancherii nu
cred într-o nouã
creºtere a
gradului de
neperformante
Amintim cã unii analiºti au aver-
tizat în mai multe ocazii despre
riscul de neplatã a ratelor bancare
odatã cu majorarea indicelui
ROBOR, ceea ce va conduce la
creºterea gradului de credite ne-
performante (NPL). Cu toate ace-
stea, de câte ori au fost întrebaþi
pe subiect, bancherii au spus cã
nu se tem de acest risc ºi cã nu
considerã cã va urma o nouã
creºtere a nivelului NPL.
În luna ianuarie, ºefii câtorva
bãnci de la noi au subliniat cã
instituþiile de credit au adoptat
strategii care previn efectele ne-
gative ale creºterii ROBOR.
Sergiu Oprescu, preºedintele
Consiliului Director al Asociaþiei
Române a Bãncilor (ARB), a preci-
zat, rãspunzând la o întrebare:
“Nu am o îngrijorare cu privire la o
nouã creºtere a gradului de NPL.
Mai urmeazã sã aibã loc posibile
acþiuni pentru scãderea nivelului
de neperformante cãtre cota me-
die din UE, de 4,5%”.

E.O.
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