
Argu men te ºi con trar gu men te po sta te de ci ti to ri, 
pe site-ul BURSA

În to a te lu ni le ace stea, scur se de la ini þie rea le gii dã rii în pla tã, pe site-ul in -
ter net al zia ru lui BURSA a fost un “fe sti val” cu sute de ar gu men te ºi con tra -
ar gu men te po sta te zil nic de ci ti to ri, pe su biec tul le gii dã rii în pla tã, între care
Emi lia Ole scu – zia ri sta care s-a ocu pat de su biect - a de ce lat niºte in va rian þi,
pe care-i afiºez în continuare.

ARGUMENTE ÎMPOTRIVA LEGII CONTRA-ARGUMENTE

Le gea este fo ar te bunã în esen þa ei, era ne vo ie de o ase me nea
lege, dar are "hibe".

Spa nia are le gea. "Ti ne rii", dacã sem ne a zã cu ban ca ºi
creºte va lu ta, sã nu mai tre a cã prin ceea ce trec acum de bi -
to rii - avans pier dut de cir ca 30%, rate pier du te cu cla u ze
abu zi ve cu tot, exe cu ta þi, executaþi pe diferenþã.

De ce nu a ve nit BNR cu un pro iect mai bun ºi re ac tio ne a zã
acum la Le gea "ha i du ci lor"? Ni me ni nu le-a pus "pi sto lul la
tâmplã" bãn ci lor sã acor de ace ste cre di te exact aºa cum
le-au acor dat, cu ga ran þii le pe care le-au so li ci tat ºi ac cep -
tat. Din acest punct de ve de re, le gea nu ar fi tre bu it li mi ta tã
în ni ciun fel, fie ca re ban cã tre bu ind sã su por te con se cin þe le
pro prii lor de ci zii. Se uitã ºi de bo nu su ri le gra se lua te în pe rio -
a da de efer ve scen þã, când au vândut pro du se toxice pline de 
clauze abuzive, depãºind chiar limita penalului.

Un efect al le gii - vor creºte avan su ri le ºi ga ran þii le ºi se va ajun -
ge la li mi ta rea dra sti cã a cre di tã rii, care va adu ce pier de ri mari
bãn ci lor. 

Prin restrânge rea cre di tã rii, cei care pierd sunt ban che rii.

Nu fali men te a zã ni cio ban cã, nici din ca u za Le gii dã rii în pla tã, nici
din ca u za cla u ze lor abu zi ve, doar le sca de pro fi tul ban che ri lor. “De -
fi cit de ca pi tal”, în sce na riul cel mai pe si mist.

Bãnci le ºi BNR ur mã resc noua ge ne ra þie de ti ne ri, care sã se
împru mu te la dobânzi mi ni me, ca sã îºi facã sol dul de cre di te

Le gea dã ºansa ca pia þa ban ca rã sã in tre pe un fãgaº nor mal

Le gea va pro du ce blo caj pe pia þa imo bi lia rã ºi va afec ta sec to rul 
con struc þii lor, ca ur ma re a scã de rii pre þu ri lor, ti ne rii vor ple ca
din þarã, al þii vor am âna adu ce rea pe lume a unui co pil, urmând
ca eco no mia Rom âniei sã se ducã în jos, pen tru interesele
câtorva persoane.

Dacã acest pro gram era adre sat ex clu siv lo cu in þe lor noi, ar
fi fost afec tat sec to rul con struc þii lor, dar le gea dã rii în pla tã
nu face decât sã eli mi ne pre þu ri le spe cu la ti ve ale imo bi le lor
ve chi, pen tru cã pe ste 90% din tre cre di te le imo bi lia re sunt
prin Programul Prima Casã.

Este o ilu zie cã pre þul imo bi le lor se va re du ce, sau doar o
pro pa gan dã po pu li stã, din mo ment ce în Cluj-Na po ca, în ul ti -
mul an, con form uniu nii no ta ri lor, mai mult de 80% din tre
imo bi le s-au vândut cu bani ghe a þã, fãrã ni ciun fel de împru -
mut. Pro ba bil cã la fel se va întampla ºi de acum înainte.

Tre bu ie sã se re nun þe la ar ti co lul ne con sti tu þio nal pri vind
plafonul.

Di scri mi na rea nu mai este per mi sã în Rom ânia. Ban ci le ar fi
obli ga te sã eva lu e ze co rect ri scu ri le ºi sã avem o pia þã sã nã to a -
sã. Pla fo nul a omorât le gea. Bãn ci le au ob þi nut ce ºi-au pro pus - 
inaplicabilitatea legii.

NOTA REDACTORULUI. Ace a stã in ter ven þie este, de fapt, fa vo ra bi lã 
le gii în for ma ini þia lã ºi este de pre su pus cã a fost for mu la tã de un
par ti zan al ei; con tra ar gu men te le care-i co re spund în co lo a na alã -
tu ra tã sunt emi se, pri mul, pro ba bil de un par ti zan al par ti dei ban -
ca re, iar cel de-al do i lea, pro ba bil, de un ad ver sar al par ti dei
ban ca re.

Intro du ce rea unui pla fon este nor ma lã, iar pla fo nul este de -
cent. Cel care are casã de 150.000 de euro nu este sã rac.
Pen tru pla fon de 150.000 euro înse am nã o ratã de 555
euro, adi cã ve nit lu nar de 1.000-1.500 euro. Pro ba bil aceºti
oa me ni sunt puþini. 

Dupã ce tre ce ace a stã lege, nu vom avea atât de mul te ca -
zu ri de dare în pla tã ºi nu va veni ni cio apo ca lip sa fi nan cia rã.

Si gur o vor fo lo si cei afla þi în exe cu ta re si li tã ºi care au pier -
dut deja apar ta men tul. Si o vor mai fo lo si unii cu cre di te în
CHF, care chiar nu mai fac faþã. Dar e po si bil ca une le bãn ci
sã ne go cie ze. ªi sã pre fe re ca, decât sã mar che ze o pier de re
to ta lã acum, mai bine sã mar che ze o pier de re me die ºi sã re -
cu pe re ze ceva pe ter men lung. Avem deja exem plul OTP,
Volksbank/BT deja s-a implementat.

Tot scan da lul bãn ci lor nu este de te a ma cã vor pri mi mii de imo -
bi le îna poi, ci de te a ma cã vor tre bui sã stea cu de bi to rii la masã
ºi sã ofe re re du ce ri ma jo re, cã nu vor mai fi in vin ci bi li

În for ma ac tua lã, de bi to rul po a te de ci de uni la te ral sã lase casa. 
Este o de ci zie uni la te ra lã care po a te fi lua tã chiar dacã ban ca
nu a avut ni cio greºealã în con tract. De ace ea legea asta
defectã.

Bãn ci le acor dã cre di te de zeci de mi lio a ne de lei fir me lor cu
ga ran þii imo bi lia re, sto cu ri de mar fã, uti la je etc. Dacã o fir mã 
in trã în fa li ment sau in sol ven þã, atun ci bãn ci le se înscriu la
masa cre da lã ºi re cu pe re a zã ce mai pot din exe cu ta rea bu -
nu ri lor. Ar tre bui ca per so a ne le fi zi ce sã aibã ace laºi tra ta -
ment, sã po a tã re nun þa la bu nul cum pã rat dacã este în si -
tua þie de in sol ven þã. Sã nu mai fie urmãritã pânã la moarte,
inclusiv moºtenitorii ei. 

Acest pro iect pro te je a zã par þial con su ma to rul de cre di te ºi
ar fi ne ce sar un astfel de pro iect ºi în ca zul cre di te lor de cla -
ra te exi gi bil an ti ci pat (tre cut tot sol dul la re stan þã), de o a re ce 
prin po sta rea dobânzii pe na li za to a re la între a ga sumã re -
stan tã nu face decât sã înge nun chie ze clien tul pe viaþã în
faþa bãncii, fãcându-l sclav.


