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CURTEA DE JUSTIÞIE A UNIUNII EUROPENE:

Clienþii bãncilor au
dreptate, nu BNR ºi FMI
lOrdonanþa care limiteazã comisioanele, putea fi aplicatã ºi împrumuturilor în
derulare, potrivit CJUElGheorghe Piperea: "Guvernul ar trebui sã corecteze legea"

R
eprezentanþii Curþii de
Justiþie a Uniunii Europe-
ne au arãtat, ieri, cã OUG
50/2010 privind creditele

de retail ar fi putut fi aplicatã ºi
împrumuturilor în derulare, nu doar
celor viitoare, aºa cum a fost adoptat
actul normativ, în forma sa finalã, de
cãtre Camera Deputaþilor, la sfârºitul
lui 2010.

Legea în discuþie prevedea,
printre altele, eliminarea unor co-
misioane ºi impunea ca dobânda
variabilã sã fie calculatã în raport
cu indicatorii publici de referinþã
Robor, Libor, Euribor, astfel încât
bãncile sã nu mai poatã stabili arbi-
trar dobânzile.

Atunci, în ciuda eforturilor Auto-
ritãþii Naþionale pentru Protecþia
Consumatorilor, care a dorit aplica-
rea prevederilor OUG ºi pentru cre-
ditele în derulare, parlamentarii au
votat pe dos.

Partidul care a fãcut lobby ca OUG
50/2010 sã nu se aplice contractelor
de credite deja încheiate a fost PDL,
stârnind, la vremea respectivã, reacþii
dure din partea PSD ºi PNL.

În cazul aplicãrii normelor OUG
50 ºi creditelor din stoc, sistemul
bancar ar fi suferit o pagubã estimatã
la 600 de milioane de euro.

La vremea respectivã, Fondul
Monetar Internaþional preciza, ca o
precondiþie pentru eliberarea
tranºelor de împrumut pentru Româ-
nia, ca ordonanþa “sã nu fie aplicatã
contractelor în derulare".

Informaþia de la CJUE, potrivit
cãreia OUG 50/2010 s-ar fi putut
aplica ºi creditelor din stoc, a surve-

nit dupã ce aceasta a fost consultatã
de cãtre Judecãtoria Cãlãraºi, într-un
litigiu dintre Autoritatea Naþionalã
pentru Protecþia Consumatorilor Cã-
lãraºi ºi Volksbank, în urma cãreia
banca a fost amendatã.

VIVIANI MIRICÃ
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Euribor, pentru prima
oarã sub 0,5%

Dobânda Euribor la trei luni, prin-
cipalul indicator al operaþiunilor de
creditare pe piaþa interbancarã eu-
ropeanã, a coborât ieri, pentru prima
oarã, sub pragul de 0,5%, indicatorul
scãzând continuu dupã ce, sãptãmâna
trecutã, Banca Centralã Europeanã a
redus dobânda de referinþã la recor-
dul minim istoric de 0,75%.

Euribor a scãzut, ieri, la recordul
minim de 0,497%, de la 5,12% în
ziua precedentã.

Depozitele overnight la
BCE, în declin semnificativ

Bãncile comerciale ºi-au redus
semnificativ depozitele overnight
constituite la Banca Centralã Europe-
anã (BCE), dupã ce aceastã instituþie
a decis, sãptãmâna trecutã, sã reducã
la zero dobânda pentru acest gen de
depozite, în încercarea de a determina
bãncile sã acorde mai multe credite
companiilor ºi gospodãriilor.

BCE a anunþat, ieri, cã bãncile co-
merciale au depozitat miercuri,
overnight, aproape 325 miliarde
euro, faþã de 808,516 miliarde euro
în ziua precedentã. Nivelul de ieri
este cel mai scãzut din decembrie
2011 pânã în prezent.

Finlanda negociazã
obþinerea de acþiuni în
bãncile Spaniei

Finlanda negociazã obþinerea de
acþiuni în bãcile spaniole în schim-
bul contribuþiei la sprijinului finan-
ciar promis de zona euro Madridu-
lui, conform ministrului Finanþelor
de la Helsinki, Jutta Urpilainen.

V.R.
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ÎN CAZUL LEGII REFERENDUMULUI,

Ponta dã înapoi, în urma discuþiilor
de la Bruxelles

Urecheat bine la Bruxelles,
premierul Victor Ponta a
anunþat, miercuri seara, cã

referendumul privind demiterea
preºedintelui va avea loc conform
deciziei Curþii Constituþio-
nale – care presupune obli-
gativitatea îndeplinirii
cvorumului de 50% plus
un alegãtor - deºi existau
toate semnele cã aceasta va
fi ignoratã.

Imediat dupã decizia
Curþii (10 iulie), ministrul
delegat pentru Administra-
þie, Victor Paul Dobre, a
declarat cã referendumul
va fi organizat conform
Ordonanþei de Urgenþã
41/2012 (care nu necesita un prag
minim de participare), fiind susþinut
de ministrul pentru Relaþia cu Parla-
mentul, Mircea Duºa, care a motivat
acest fapt cã decizia Curþii viza doar
o iniþiativã legislativã, care, nefiind
promulgatã lege, nu poate fi pusã în
aplicare.

Preºedintele suspendat, Traian
Bãsescu, i-a cerut, ieri ºi alaltãieri,
premierului Victor Ponta sã anuleze
Ordonanþa de Urgenþã privind des-
fãºurarea referendumului tot printr-o

ordonanþã de urgenþã ºi nu prin con-
vocarea unei sesiuni extraordinare a
Parlamentului care sã modifice legis-
laþia, sesiune cerutã de cãtre premier
pentru corelarea deciziei Curþii Con-
stituþionale cu Legea ºi Ordonanþa
privind referendumul.

Premierul i-a replicat cã Guvernul

nu poate modifica Ordonanþa de
Urgenþã privind referendumul, deoa-
rece nu are dreptul sã emitã noi ordo-
nanþe de urgenþã în perioada vacan-
þei parlamentare. Aceastã interdicþie

a fost aprobatã ca decizie
de cãtre Camera Deputaþi-
lor, for decizional, pe 19
iunie.

Problema
referendumului
afecteazã rapoartele
CE pe justiþie
pentru þara noastrã

Raportul Comisiei Euro-
pene (CE), realizat în ca-
drul Mecanismului de Co-

operare ºi Verificare (MCV) privind
sistemul justiþiei din þara noastrã, va
fi publicat pe 18 iulie, datã aleasã de
cãtre preºedintele Comisiei, Jose
Manuel Barroso.

VLAD F. DUMEA
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Proteste în Portugalia ºi Spania
lMedicii ºi asistentele din Portugalia s-au aflat
într-o grevã de 48 de ore lMii de mineri spanioli au
mãrºãluit în centrul Madridului l Astãzi încep
proteste la locul de muncã pe teritoriul Spaniei

Mii de medici ºi asistente din
Portugalia s-au aflat, mier-
curi ºi joi, într-o grevã de

48 de ore, protestând faþã de mãsurile
de austeritate care, potrivit spuselor
acestora, afecteazã serviciile de sãnã-
tate finanþate din bani publici.

Greviºtii aratã cã sunt afectaþi de
tãierea cu aproape un miliard de do-
lari a cheltuielilor publice destinate
acestui domeniu,
ca o condiþie im-
pusã de acordul
de sprijin în valoare de 78 miliarde
euro obþinut de Portugalia de la Fon-
dul Monetar Internaþional ºi Uniu-
nea Europeanã.

Sindicaliºtii portughezi mai spun
cã, pe lângã reducerea bugetului alo-
cat Sãnãtãþii, nemulþumirile sunt ge-
nerate ºi de majorarea tarifelor con-
sultaþiilor ºi creºterea numãrului po-
liclinicilor private care asigurã servi-
cii publice. Executivul de la Lisabo-
na a decis majorarea preþurilor trata-
mentelor, ale medicamentelor ºi al-

tor servicii, inclusiv cele de urgenþã.
Totodatã, doctorii ºi asistentele au

protestat faþã de lipsa echipamente-
lor medicale ºi disponibilizarea a
100 de angajaþi din domeniu.

Jorge Roque da Cunha, secretarul
general al Sindicatului Doctorilor
Independenþi, a declarat: “Nu vrem
sã vedem un sistem al sãnãtãþii care
permite statului sã angajeze oricare

dintre medicii
care oferã cel mai
mic tarif pe orã”.

Conform estimãrilor Guvernului de
la Lisabona, între 4.500 de operaþii ºi
400.000 de programãri de consultaþii
au fost anulate pe perioada grevei sec-
torului medical, care s-a desfãºurat în
zilele de 11 ºi 12 iulie. Decizia intrãrii
în grevã naþionalã a venit dupã ce ne-
gocierile dintre sindicaliºtii din Sãnã-
tate ºi ministrul de resort portughez,
Paulo Maceo, au eºuat.

V. RIBANA
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Administratorii
Hidroelectrica se grãbesc
sã reclame “forþa majorã”

Ministerul Economiei a
anunþat, ieri, cã Hidroe-
lectrica SA are în vedere

declararea intrãrii în situaþia de forþã
majorã, aplicabilã de la 1 august
2012. Ziarul BURSA arãtat, în ex-
clusivitate, în ediþia din 10 iulie, cã
Hidroelectrica se
confruntã, pe lângã
insolvenþã, ºi cu o
situaþie fãrã prece-
dent, în care parcur-
ge al doilea an con-
secutiv de secetã hi-
drologicã.

Obþinerea avize-
lor de forþã majorã se
impune deoarece
estimãrile realizate
de administratorii
companiei aratã fap-
tul cã Hidroelectrica
va putea livra, în perioada urmãtoa-
re, numai jumãtate din cantitãþile
contractate. Forþa majorã va fi apli-
catã în toate contractele de livrare a
energiei electrice aflate în derulare,
ca urmare a debitelor scãzute din ul-
tima perioadã ºi a prognozelor hidro-
logice nefavorabile pentru semestrul
II al anului 2012.

Remus Borza, directorul “Euro
Insol”, administratorul judiciar al
Hidroelectrica, ne-a declarat, ieri:
“Sperãm ca documentaþiile pentru
cererea forþei majore sã fie gata sãp-

tãmâna viitoare. Hidroelectrica
îndeplineºte toate condiþiile sã recla-
me forþa majorã, indiferent de rumo-
rile din piaþã, unii dorind sã amâne
acest lucru pânã în toamnã. Anul tre-
cut, Hidroelectrica a instituit forþa
majorã în septembrie, cu douã luni

mai târziu decât ar fi
trebuit. Deºi nu avea
energie, pânã în sep-
tembrie, compania a
trebuit sã achiziþio-
neze 4 TWh de ener-
gie termo la un preþ
de circa 183 de
lei/MWh ca sã poatã
onora contractele di-
recte încheiate la
130 de lei/MWh”.

Domnia sa ne-a
spus cã, în acest an,
Hidroelectrica nu va

mai cumpãra energie de pe piaþa libe-
rã ci se va rezuma în valorificarea, la
un preþ cât mai mare, a energiei de
care va dispune. Din cauza debitelor
scãzute atât pe Dunare, cât ºi pe râuri-
le interioare, conducerea Hidroelec-
trica estimeazã o scãdere a producþiei
anuale în 2012 pânã la circa 13 TWh,
mai micã decât producþia din 2011
(14,6 TWh), an în care compania a
fost afectatã, de asemenea, de secetã.

ALINA TOMA VEREHA
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BNR are
o problemã cu
bãncile care oferã
5% la depozitele
în euro

Banca Naþionalã a României
(BNR) supravegheazã atent
bãncile care oferã dobânzi

de 5% la depozitele în euro, fiind
îngrijoratã cã acestea ar putea sã
înregistreze pierderi ºi sã îºi erodeze
capitalurile, a declarat Guvernatorul
Bãncii Centrale, Mugur Isãrescu.
Domnia sa a precizat: “Noi, la Ban-
ca Centralã, avem o problemã cu
bãncile care oferã 5% la depozitele
în euro. Bãncile au zis: «ªtiþi, noi
stimulãm creditarea internã». Pãi
da, dar veniþi sã ne explicaþi aici, la
domnul Cintezã (n.r. Nicolae Cinte-
zã, directorul Direcþiei de Suprave-
ghere a BNR). Ce faci cu banii? Pe
cine creditezi, ce plasamente faci
dacã îþi permiþi sã plãteºti 5%, în
condiþiile în care în toatã Europa
creditele se dau cu 1%?”.

Mugur Isãrescu a arãtat cã econo-
misirea este un proces de duratã, care
nu poate sã fie consolidat imediat.
Stimularea economisirii, pe lângã
costurile pe care le presupune, poate
duce ºi la o sacrificare a consumului
pe termen scurt. “Cât poate creºte
economisirea pe termen scurt? ªi cu
10%. ªi ce va scãdea? Va scãdea
consumul”, a explicat guvernatorul
BNR, în cadrul unei conferinþe des-
fãºurate la Banca Centralã, care a avut
casubiectcentralcreºtereaeconomicã.

ALEXANDRU SÂRBU
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"Legiuitorul

român ar putea

sã propunã o lege

care sã punã

lucrurile în ordine,

în ceea ce priveºte

OUG 50/2010",

a declarat

Gheorghe Piperea.


