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CORESPONDENÞÃ DE LA BRUXELLES /
MARIAN JEAN MARINESCU,
EUROPARLAMENTAR:

„Dupã zece ani în UE,
decalajul dintre
mediul european ºi
România este acelaºi”
Europarlamentarul PPE Marian
Jean Marinescu afirmã cã economiile
durabile sunt cele care se bazeazã pe
resurse aflate la îndemânã ºi pe utilizarea
de tehnologii specifice.
În acest context,
domnia sa a declarat
marþi, la Bruxelles, cu
prilejul dezbaterii
„Economie durabilã
în Europa”: „Cred cã
noi am avut în aceºti
peste zece ani de când
suntem membri ai
Uniunii Europene,
posibilitatea sã facem foarte multe
lucruri. Din pãcate, nu am fãcut-o, ºi
asta pentru cã, de fiecare datã când a
trebuit sã decidem ce facem cu banii

europeni, ne-am ocupat de alte lucruri. În 2012 - 2013 au fost alte lucruri în România - referendumul, tot
felul de alte minuni.
Acum ne ocupãm de
altceva: cum facem
legile justiþiei, spre
exemplu, ºi iar trec pe
lângã noi decizii foarte importante. Pentru
cã, indiferent ce am
face noi acasã, deciziile merg înainte. ªi
deciziile care se iau
acum în instituþiile
europene sunt foarte
importante ca direcþii”.
ALINA VASIESCU
(continuare în pagina 14)

ÎN ULTIMELE DOUÃSPREZECE LUNI,

Picaj de 28% pentru
titlurile Bursa de Valori
Bucureºti
Acþiunile operatorului pieþei noastre de capital, Bursa de Valori Bucureºti (BVB), au cunoscut deprecieri
semnificative ale preþului, atât de la
începutul anului curent, cât ºi în ultimele
douãsprezece luni, cotaþia BVB înscriindu-se, începând cu cea
de-a doua parte a anului trecut, pe o traiectorie descendentã.
Practic, în ultimele
douãsprezece luni, preþul acþiunii BVB a suferit o pierdere de 27,73%
(procentaj calculat pe
baza cotaþiilor de închidere a acþiunilor emitentului din perioada 19 iunie
2017 – 19 iunie 2018), în timp ce indicele BET, referinþa pieþei bucureºtene,
a înregistrat o depreciere de numai
3,86%, în acelaºi interval de timp.
De la începutul anului curent, preþul titlurilor operatorului de piaþã a
coborât cu 11,23% (perioada 29 decembrie 2017 – 19 iunie 2018), spre
deosebire de avansul de 4,31%, marcat de BET. Chiar ºi cu luarea în calcul a dividendului oferit de compa-

nie în acest an, de 1,6835 lei/acþiune,
randamentul titlurilor BVB se aflã în
teritoriul negativ, afiºând o pierdere
de 5,13%.

George Brande,
Interfinbrok:
“Aºteptãrile
privind obþinerea
statutului de piaþã
emergentã – factor
important pentru
aprecierea cotaþiei
BVB, pânã la
jumãtatea anului
trecut”
Legat de evoluþia preþului acþiunilor
operatorului de piaþã, George Brande,
analist în cadrul societãþii de brokeraj
Interfinbrok, ne-a transmis: “Titlurile
BVB au atins valoarea maximã a ultimilor trei ani la jumãtatea lui 2017, un
factor important pentru aceastã creºtere
fiind, în opinia mea, aºteptãrile investitorilor legate de promovarea pieþei noastre de capital la categoria celor emergente de cãtre FTSE Russell.
ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 15)

SEPTIMIU STOICA, BRM:

„Bursele noastre trebuie
modernizate ºi integrate cu
celelalte pieþe europene”
Bursele în sine ºi pieþele sunt niºte
instituþii durabile pentru economii,
inclusiv pentru economia româneascã, este de pãrere Septimiu Stoica,
preºedintele Bursei Române de Mãrfuri (BRM), care a declarat marþi, într-o
dezbatere la Bruxelles: „În acest sens, bursele noastre trebuie
modernizate ºi integrate cu celelalte pieþe
europene, dar mai ales
ajutate. În România,
acest ajutor se poate
concretiza ºi în faptul
«de a nu ne pune piedici» unii altora”.
Septimiu Stoica a adus în atenþie
faptul cã Bursa Românã de Mãrfuri, pe
care o catalogheazã drept „o piaþã absolut spectaculoasã, care pe segmentul
gazelor naturale este una dintre cele
mai importante pieþe din centrul ºi

estul Europei”, putea sã se închidã în
urma neînþelegerilor instituþionale din
þarã. Domnia sa a menþionat: „A trebuit sã apelãm la instituþiile europene, la
Comisia Europeanã, la Parlamentul
European, la poziþia
fermã a comisarului
din domeniu, ca sã putem sã continuãm în
aceastã zonã (n.r. a gazelor). Nu vom renunþa
la ajutorul pe care îl
avem de la Comisia
Europeanã nici în perioada urmãtoare. Am
vrea sã fim lãsaþi sã lucrãm ºi în domeniul
energiei electrice, ca sã
oferim mediului economic românesc
ceea ce poate oferi instituþia noastrã în
acest moment: un comerþ civilizat de
mãrfuri, de energie, un management al
riscului în perioada viitoare, chiar ºi
servicii din zona financiarã”. (A.V.)

Graficã de Teodora Savu

PRIMUL CAZ DE INSOLVENÞÃ PERSONALÃ - ÎNREGISTRAT LA CONSTANÞA

Piperea: “Dupã declararea
insolvenþei, eºti ca într-o
semi-moarte civilã”
l Împrumutaþii în CHF: “Se impune amendarea Legii insolvenþei, astfel încât acest proces sã reprezinte o
procedurã simplã si rapidã, nu o corvoadã birocraticã de duratã”

A

fost înregistrat primul caz
de insolvenþã personalã
de la noi, conform anunþului fãcut, ieri, de Oficiul
Naþional al registrului Comerþului
(ONRC). Autoritatea menþioneazã cã
acest prim caz, înscris pe rolul Judecãtoriei Constanþa, a fost publicat, marþi,
în Buletinul Procedurilor de Insolvenþã, la secþiunea „Debitori - persoane fizice cu obligaþii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”.
Acest fapt poate fi considerat un
punct de referinþã în lupta debitorilor cu
bãncile, aceºtia solicitând constant, de
ani de zile, o lege care sã-i protejeze.

Adoptatã în Parlament în data de
20 mai 2015, Legea insolvenþei personale a fost amânatã de mai multe
ori, prima datã în decembrie 2015, pe
motiv cã nu existã fondurile ºi logistica necesare pentru aplicarea noilor reglementãri, dar ºi din cauza lipsei normelor metodologice de aplicare.
În prima jumãtate a lunii iunie
2017, Guvernul a aprobat normele
metodologice pentru aplicarea acestei legi, iar în toamna anului trecut
aplicarea legii a fost prorogatã pânã la
1 ianuarie 2018, când noile reglementãri au intrat în sfârºit în vigoare.
Împrumutaþii în franci elveþieni

(CHF), care întâmpinã cele mai multe probleme cu plata ratelor, având în
vedere cursul monedei elveþiene,
considerã cã este bine cã apar cazuri
de aplicare a Legii insolvenþei, acesta fiind un nou instrument pe care oamenii îl pot folosi pentru a se redresa
în situaþii financiare nefericite. Reprezentanþii acestora ne-au transmis:
“Chiar dacã procedura de aplicare
este una greoaie, este o procedurã la
îndemâna cetãþeanului.
Credem, totuºi, cã aceastã metodã
este una de ultimã instanþã, acolo
unde problemele oamenilor decurg
din abuzurile bãncilor ºi/sau inter-

pretarea defectuoasã a legii în instanþele de judecatã. O bunã parte din
persoanele ruinate financiar provine
din rândul debitorilor înºelaþi de
bãnci. Iar soluþia corectã în cazul lor
ar fi ca aceste abuzuri sã fie corectate
în instanþe sau legislativ”.
Sursele citate considerã cã se impune amendarea Legii insolvenþei, în
sensul simplificãrii ei, astfel încât
acest proces sã reprezinte o procedurã simplã si rapidã, nu o corvoadã
birocraticã de duratã”.
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 8)

