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COMISIA DE LA VENEÞIA CONSTATÃ:

Legile noi ale justiþiei
îi favorizeazã pe infractori

l Klaus Iohannis solicitã demisia lui Tudorel Toader din funcþia de ministru al Justiþiei l Ludovic Orban: “Riscãm sã spunem
adio Schengen, adio fondurilor europene”

C
omisia de la Veneþia a
adoptat, vineri, raportul cu
privire la modificarea le-
gilor justiþiei ºi a legisla-
þiei penale de cãtre coaliþia
parlamentarã majoritarã
PSD-ALDE. În opinia sa,

Comisia îºi exprimã îngrijorarea cã
multe dintre modificãrile Codului pe-
nal ºi Codului de procedurã penalã din
þara noastrã slãbesc serios eficacitatea
sistemului de justiþie penalã pentru
combaterea infracþiunilor de corupþie,
a infracþiunilor violente ºi a criminali-

tãþii organizate.
Comisia de la Veneþia recomandã

autoritãþilor române sã realizeze o ree-
valuare globalã a modificãrilor opera-
te în ambele coduri printr-un proces de
consultare cuprinzãtor ºi eficient, care
sã se concretizeze într-o propunere le-
gislativã solidã ºi coerentã ce ar bene-
ficia de un sprijin larg în cadrul socie-
tãþii româneºti, þinând seama de
standardele aplicabile ºi de deciziile
Curþii Constituþionale.

Oficialii europeni amintesc cã, prin
decizia din 12 octombrie, Curtea

Constituþionalã a României a stabilit
cã peste 63 de articole din proiectul de
lege de modificare a procedurii penale
au fost neconstituþionale ºi se aºteaptã
decizia privind obiecþiile de neconsti-
tuþionalitate ridicate cu privire la mo-
dificarea Codului penal.

De asemenea, Comisia a adoptat, cu
unele amendamente, avizul preliminar
emis în iulie privind cele trei proiecte
de legi care modificã legislaþia exis-
tentã privind statutul judecãtorilor ºi
procurorilor, organizarea judiciarã ºi
Consiliul Superior al Magistraturii.

Acest aviz susþine cã modificãrile ope-
rate la legile justiþiei au influenþã nega-
tivã asupra eficienþei, calitãþii ºi inde-
pendenþei sistemului judiciar ºi
consecinþe negative cu privire la lupta
anticorupþie.

Oficialii europeni sunt total ne-
mulþumiþi de rolul redus pe care Con-
siliul Superior al Magistraturii îl are
în desemnarea procurorilor ºefi ai
Parchetului General, Direcþiei de
Investigare a Infracþiunilor de Cri-
minalitate Organizatã ºi Terorism ºi
Direcþiei Naþionale Anticorupþie,

considerând cã întregul proces de
numire ºi revocare a acestor magis-
traþi va fi influenþat politic de minis-
trul justiþiei.

În legãturã cu pensionarea magis-
traþilor cu 20 de ani vechime, membrii
comisiei au stabilit cã acest lucru ar
dãuna activitãþii instanþelor ºi parche-
telor din þara noastrã, deoarece depo-
pularea ar duce la trenarea cauzelor ci-
vile ºi penale aflate pe rol.

GEORGE MARINESCU
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ROBOR LA 3 LUNI A CRESCUT DE LA 3,17% LA 3,28%

Dragoº Cabat: “Foamea de bani
a statului majoreazã ROBOR-ul”
l Adrian Vasilescu, BNR: “Creºterea ROBOR poate avea doar o singurã cauzã: raportul
cerere-ofertã din piaþã, care se schimbã de la o zi la alta” l Ciprian Dascãlu, economist-ºef
ING Bank România: “Existã temeri cã Banca Centralã nu va mai injecta lichiditate în piaþã”

Foamea de bani a statu-
lui majoreazã indicele
ROBOR, este de pãrere
analistul financiar Dragoº
Cabat.

Afirmaþia domniei sale
vine în contextul în care, vi-
neri, ROBOR la trei luni
(dobânda interbancarã în
funcþie de care se calculea-
zã costul majoritãþii credi-
telor în lei cu dobânda va-
riabilã) a urcat la 3,28% pe
an, de la nivelul de 3,17%
cât era joi, conform datelor
publicate de Banca Naþio-
nalã a României (BNR).

Singura cauzã pentru majorarea in-
dicelui ROBOR þine de raportul cere-
re-ofertã din piaþã, este de pãrere

Adrian Vasilescu, consultant de strate-
gie al Guveratorului BNR Mugur Isã-
rescu. Domnia sa a afirmat: “De la o zi
la alta, într-un moment în care nu s-a

schimbat nimic în econo-
mie, nu poate fi decât o sin-
gurã cauzã pentru majorarea
indicelui ROBOR la 3 luni:
raportul cerere-ofertã pe
piaþã, care se schimbã de la o
zi la alta, în funcþie de
nevoile bãncilor din fiecare
zi”.

Economistul Dragoº Ca-
bat susþine cã sunt douã mo-
tive principale care stau la
baza acestei creºteri: schim-
barea aºteptãrilor inflaþioni-
ste ºi normele de limitare a
creditãrii la 40%, emise

miercurea trecutã de Banca Centralã.

RAMONA RADU

(continuare în pagina 15)

PRIN NOI SESIZÃRI
LA OMC,

Rãzboiul
comercial
UE-SUA
escaladeazã

UE ºi China s-au alãturat, la finele
sãptãmânii trecute, unui grup de þãri
care îi cer Organizaþiei Mondiale a Co-
merþului (OMC) sã investigheze deci-
zia administraþiei Trump de a impune
tarife pentru importurile de oþel (25%)
ºi aluminiu (10%) invocând “siguranþa
naþionalã”.

Într-o sesizare separatã, SUA au
adus în atenþia OMC þãrile care au im-
pus, la rândul lor, taxe ca rãspuns la mã-
surile luate de administraþia americanã.

Statele Unite susþin cã tarifele pe
care le aplicã de anul acesta pe impor-
turile de oþel ºi aluminiu sunt permise
în baza unei excepþii privind securita-
tea naþionalã prevãzutã în regulile
OMC, care le permite guvernelor sã ia
“orice mãsurã pe care o considerã ne-
cesarã pentru protejarea intereselor
esenþiale de securitate”.

Þãrile afectate de decizia SUAsunt
aliaþi apropiaþi ai americanilor, pre-
cum Uniunea Europeanã ºi Canada.
Pânã acum, þãrile în cauzã s-au abþi-
nut sã conteste taxele la OMC, dar
joia trecutã ministrul norvegian de
Externe, Ine Eriksen Soreide, a decla-
rat cã þara sa ºi alte state au decis sã
cearã înfiinþarea unei comisii de liti-
gii la OMC.

“Credem cã taxele suplimentare im-
puse de Statele Unite pe importurile de
oþel ºi aluminiu încalcã regulile
OMC”, a spus ministrul norvegian.

Vineri, China, UE, Canada, Mexic,
Norvegia, Rusia ºi Turcia au solicitat
OMC sã investigheze taxele america-
ne, conform unui anunþ al OMC. Toto-
datã, SUA au solicitat analiza mãsuri-
lor luate, în acest context, de Canada,
China, UE ºi Mexic.

Conform Bloomberg, disputa pune
OMC într-o poziþie dificilã: dacã va
decide în sprijinul Statelor Unite, ar
putea încuraja alþi membri sã adopte
mãsuri protecþioniste sub masca secu-
ritãþii naþionale. În cazul în care decide
împotriva SUA, ar putea stimula ad-
ministraþia Trump sã ia mãsuri simila-
re ºi ar încuraja o eventualã retragere
din organizaþie a Statelor Unite.

Amintim cã, pânã în prezent, Canada,
China, UE, Mexic, Rusia ºi Turcia au im-
pus tarife pe bunuri americane de peste
25 de miliarde de dolari. Anterior, admi-
nistraþia Trump susþinea cã nu existã te-
mei conform normelor OMC pentru ca
aceste þãri sã impunãtaxepunitive. (V.R.)

Nouã membri OMC – Canada, China, UE,

India, Mexic, Norvegia, Rusia, Elveþia ºi Turcia

– s-au plâns la OMC împotriva taxelor impuse

deSUApeimporturiledeoþelºialuminiu,însã

intervenþia de sãptãmâna trecutã reprezintã

un pas important cãtre un caz oficial.

“Costurile cu implementarea
GDPR se vor regãsi în preþurile
serviciilor bancare”

(Interviu cu Florin Dãnescu, preºedinte executiv al Asociaþiei Române a Bãncilor)

l “Bãncile au vãzut marea oportunitate a tehnologiei blockchain ºi urmãresc valorificarea acesteia”

Reporter: Cum se
explicã faptul cã sunt
perioade în care lichi-
ditatea din bãnci sca-
de foarte mult ºi pe-
rioade în care piaþa
este inundatã de lichi-
ditate, în condiþiile în
care creºterea creditã-
rii a fost constantã?

Florin Dãnescu:

Existã o serie de provocãri la adresa
gestionãrii lichiditãþii ce þin de mãri-
mea pieþei monetare ºi nevoile din in-
terior, adecvarea cadrului operaþional
al politicii monetare ºi de mecanismul
de transmisie monetarã, de maniera de
gestionare a lichiditãþii din sistemul
bancar, de piaþa valutarã, de adânci-

mea pieþei financiare în general, de po-
litica fiscalã, dar ºi de alþi factori eco-
nomici ºi chiar politici ce pot da im-
pulsuri pozitive sau negative cererii ºi
ofertei de lichiditate.

A consemnat

EMILIA OLESCU
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Monedele virtuale vor continua sã fie pozi-

þionate tot de o manierã complementarã

celor fiduciare, ºi nu ca o soluþie de înlocuire

a acestora, este de pãrere Florin Dãnescu,

preºedintele executiv al Asociaþiei Române

a Bãncilor (ARB). Domnia sa ne-a spus,

într-un amplu interviu, cã sistemele banca-

re, în general, au vãzut marea oportunita-

te a tehnologiei blockchain ºi urmãresc va-

lorificarea acesteia.

Referitror la creºterea dobânzilor la credi-

te, domnia sa ne-a precizat, printre altele:

“Pentru protejarea suplimentarã a consu-

matorilor de riscul de variaþie a ratei

dobânzii, este nevoie de crearea unei pieþe

secundare a titlurilor de stat pe diferite

maturitãþi ºi a unei curbe de randament,

precum ºi încurajarea pieþei de capital

pentru dezvoltarea segmentului de obliga-

þiuni corporative”.


