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PARADOXUL LUPTEI PENTRU
LIBERTATEA DE EXPRIMARE

CaricaturistCharlieHebdo:
“Vomitãm pe cei
care spun dintr-o datã
cã sunt prietenii noºtri”
l Un bãrbat a primit 4 ani de închisoare pentru un
discurs la beþie, în apãrarea atacurilor din Paris
l Fost oficial SUA: “Atacurile teroriste din Paris -
operaþiune a serviciilor secrete americane”
l Guvernul de la Paris va trimite portavionul
Charles de Gaulle în Orientul Mijlociu

Valul de susþinere la nivel global,
pentru Charlie Hebdo, vine ºi de la
persoane care nu au vãzut niciodatã
revista, a declarat Bernard (Willem)
Holtrop, caricaturist al revistei.
“Faptul cã Papa ºi Regina Elisabeta a
II-a a Marii Britanii ºi-au arãtat susþi-
nerea faþã de Charlie Hebdo mã face

sã râd cu adevãrat", a mai spus Wil-
lem, care nu se afla în redacþie la mo-
mentul masacrului, pentru cã nu îi
place sã participe la întruniri, potrivit
The New York Daily News.

G.R.

(continuare în pagina 3)

Moody’s:
“Probabilitatea ca
Grecia sã iasã din zona
euro este scãzutã”

Probabilitatea ca Grecia sã pãrã-
seascã zona euro este mai scãzutã
decât în perioada de vârf a crizei da-
toriilor din 2012, iar riscul contagiu-
nii cãtre alte state din uniunea mone-
tarã este mai redus decât la momen-
tul respectiv, estimeazã agenþia de
evaluare financiarã Moody’s.

“Probabilitatea unei ieºiri a Gre-
ciei din zona euro este mai scãzutã
decât în perioada de vârf a crizei da-
toriilor din 2012, dar turbulenþele
politice au crescut ºansele unui ase-
menea scenariu”, conform Moody’s.
Specialiºtii agenþiei atrag atenþia:
“Acest risc mai ridicat ar putea avea
implicaþii negative asupra ratingului
de credit al altor state membre ale
zonei euro, chiar dacã riscul conta-
giunii este mai scãzut decât în perio-
ada de vârf a crizei datoriilor”.

În Grecia sunt programate alegeri
parlamentare anticipate la data de 25
ianuarie, iar formaþiunea SYRIZA
(stânga radicalã) este favoritã în son-
dajele de opinie. Liderul SYRIZA,
Alexis Tsipras, vrea sã punã capãt
politicii de austeritate impuse þãrii de
creditorii internaþionali în schimbul
împrumuturilor ºi, totodatã, urmã-
reºte sã negocieze o nouã restructu-
rare a datoriei publice.

V.R.

PROIECTUL CARE NE FRIGE LA BUZUNARE

CNADNR ne anunþã
cã vom plãti 8,45 miliarde euro
pentru Comarnic-Braºov
l Construcþia propriu-zisã – circa 2 miliarde de euro, dobânzile ºi
comisioanele - circa 6 miliarde de euro l ªoferii vor fi taxaþi cu 7 lei ca sã
circule pe autostradã

Viitoarea autostradã Comar-
nic-Braºov, prima lucrare
de infrastructurã realizatã

în sistem de concesiune, va fi taxatã
cu 7 lei pentru fiecare autoturism
care o parcurge ºi va ajunge la un

cost total de 8,45 miliarde de euro,
potrivit proiectului de concesiune
prezentat ieri de Compania Naþiona-
lã de Autostrãzi ºi Drumuri Naþio-
nale (CNADNR).

Statul ar fi plãtit 2,7 miliarde euro

pentru construcþia, operarea ºi între-
þinerea autostrãzii Comarnic –
Braºov pentru 30 de ani, în cazul în
care ar fi avut aceºti bani, dar dacã
adãugãm costurile de finanþare, va-
loarea totalã a investiþiei ajunge la
8,45 de miliarde de euro, ne-au ex-
plicat reprezentanþii Ministerului
Transporturilor.

Costul total de construcþie al auto-
strãzii, pe baza ofertei câºtigãtoare a
asocierii Vinci - Strabag - Aktor, este
de 1,82 miliarde euro fãrã TVA.

P.B.

(continuare în pagina 11)

Preþurile materiilor
prime, la nivelul minim
al ultimilor 12 ani

Cotaþiile futures ale materiilor
prime au scãzut ieri, în ma-
joritate, la bursele externe,

atingând cel mai redus nivel din ulti-
mii 12 ani, în condiþiile în care Ban-
ca Mondialã a lansat unele estimãri
ce au generat temeri legate de înceti-
nirea economiei globale. Cel mai
puternic declin a fost consemnat de
preþul cuprului.

Indicele Bloomberg Commo-
dity, care mãsoarã evoluþia preþuri-
lor a 22 de materii pri-
me din sectorul ener-
giei, agricol ºi cel al
metalelor, a scãzut cu 0,8% ieri di-
mineaþã, în SUA, atingând 100,45
puncte – cel mai redus nivel din
2002 pânã în prezent. Mai târziu,
indicele a mai recuperat teren,
depãºind 101 puncte.

Preþul cuprului a scãzut puter-
nic ieri, înregistrând cel mai im-
portant declin din ultimii ºase ani,

în condiþiile în care investitorii
speculau cã cererea pentru acest
metal industrial va fi afectatã de
încetinirea ritmului de expansiune
economicã, în special în China
(cel mai mare consumator mon-
dial de profil).

Preþul cuprului cu livrare la trei
luni a scãzut cu 5,7% la ora 12:29,
la London Metal Exchange,
ajungând la 5.526 dolari tona. Ieri a
fost cea de-a ºasea zi de declin a

preþului metalului pe
piaþa londonezã. Pe
parcursul zilei, preþul a

coborât pânã la 5.353,25 dolari
tona, cel mai redus nivel din iulie
2009 pânã în prezent.

La rândul lor, cotaþiile nichelului,
zincului ºi argintului au pierdut peste
2% ieri.

A.V.

(continuare în pagina 6)

COTATII

“Despre creditare (i)responsabilã”
În septembrie 2014, în Parlamen-

tul României s-au vehiculat câteva
proiecte de legi care îºi propuneau,
ca mãsurã de protecþie a
consumatorilor de credite
în valutã strãinã, o îngheþa-
re a cursului leului faþã de
francul elveþian la nivelul
celui din data acordãrii cre-
ditului (1,7-2,2 lei/chf faþã
de nivelul actual de 3,7
lei/chf). În acea perioadã
devenise notorie decizia
Tribunalului de la Galaþi în
speþa Costache vs
Volksbank România care dispunea
îngheþarea cursului la nivelul celui
din data acordãrii creditului, plus o
marjã de variaþie de 10% faþã de ni-

velul iniþial (de la 1,8 lei/chf, la 1,98
lei/chf). Dupã ce, personal, am me-
diatizat aceastã speþã, chestiunea

îngheþãrii cursului a deve-
nit un fenomen mass-me-
dia. Aceasta a creat panicã
în rândul celor 8 bãnci care
erau deja pârâte în miile de
dosare din þarã în care con-
sumatorii cereau îngheþa-
rea cursului.

ªi atunci s-a apelat, ca
de fiecare datã, la lobby-ul
bancar.

BNR ºi ceilalþi soldãþei ai
acestei armate de lobby-iºti au de-
clanºat dezbateri, mai mult sau mai
puþin publice, au fost în Parlament, au
sesizat Guvernul ºi, desigur, FMI,

arãtând cât e de gravã mãsura îngheþã-
rii cursului. Unii dintre ei au organizat
ºi organizeazã ºedinþe vodoo la adresa
mea (le mulþumesc pentru faptul cã
m-au primit în coºmarurile lor...).

ªeful supravegherii din BNR nu a
ezitat sã arunce în luptã, ca în vremuri-
le bune ale rãzboiului rece, ameninþa-
rea cu falimentul a nu mai puþin de 4
bãnci care ar fi intervenit în secunda
urmãtoare adoptãrii (pe cale legalã sau
judiciarã) a acestei mãsuri a îngheþãrii
cursului. Þinta ameninþãrii a fost audi-
toriul care trebuia descurajat.

S-a renunþat, între timp, la acele
proiecte de lege. Nu neapãrat pentru
cã autorii s-ar fi temut de bomba ter-
mo-baricã cu care îi descurajase
BNR, ci pentru cã proiectele erau

slabe, iar autorii populiºti.
Mai important a fost însã efortul

de descurajare a consumatorilor ºi de
avertizare a judecãtorilor. Iar pentru
aceºtia s-a folosit ca sperietoare Di-
rectiva creditelor acordate consuma-
torilor pentru imobile rezidenþiale
(Directiva 2014/17/EC). BNR, prin
chiar vocea guvernatorului, a spus cã
aceastã directivã interzice îngheþa-
rea cursului la nivelul istoric, din
data acordãrii ºi cã, mai mult chiar,
Directiva obligã la efectuarea con-
versiei la cursul de azi. Cei mai mulþi
consumatori au crezut ºi s-au abþinut
de la a-ºi mai cere drepturile, iar cei
care erau deja reclamanþi au început
sã se teamã cã vor putea pierde.

(continuare în pagina 15)

Parlamentul ºi Guvernul
s-au încurcat în modificãrile
legii pieþei de capital
l Cvorumul pentru AGA la Burse ºi SIF-uri,
modificat prin acelaºi articol de lege, din douã
acte diferite lMircea Ursache, ASF: “A fost o
eroare ºi urmeazã sã fie corectatã printr-o eratã”

P
iaþa noastrã de capital intrã
în haos, dupã ce legea
297/2004 primeºte modifi-
cãri din douã pãrþi, în acelaºi

timp: prin ordonanþa Guvernului din
decembrie, dar ºi prin promulgarea
de cãtre preºedintele Klaus Iohannis a
legii de aprobare a unei ordonanþe din
2012. Situaþia a creat confuzie în
rândul investitorilor, mai ales cã une-
le prevederi intrã în coliziune.

Astfel, ºi societãþile de investiþii
financiare (SIF) vor trebui sã îºi trea-
cã în statute cvorumurile prevãzute
în legea societãþilor comerciale, adi-
cã sã relaxeze condiþiile actuale pen-
tru þinerea Adunãrilor Generale,
dupã ce Camera Deputaþilor a adop-
tat, pe 19 decembrie, legea de apro-
bare a ordonanþei 32/2012, care adu-
ce modificãri legii pieþei de capital

297/2004.
Noile prevederi au trecut neob-

servate, pe lângã vacarmul fãcut în pre-
ajma altei ordonanþe a Guvernului, tot
pentru schimbarea legii pieþei de capi-
tal, adoptatã pe 23 decembrie, dupã ce
proiectul acesteia fusese modificat de
cinci ori, în decurs de douã luni.

Însã promulgarea de cãtre
preºedintele Klaus Iohannis a legii
10/2015, de adoptare a OUG
32/2012, pe 8 ianuarie, a încins spiri-
tele în piaþa de capital, întrucât nu era
clar dacã noua lege înlocuieºte cu to-
tul prevederile ordonanþei de la fina-
lul lunii decembrie. Mai mult, în cele
douã acte apare un articol numerotat
la fel, însã cu un conþinut diferit.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)
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ABROGÃ ÎN IANUARIE CE A APROBAT ÎN NOIEMBRIE

ASF se joacã de-a RCA
l Asiguratorii nu mai trebuie sã stabileascã tarifele RCA astfel încât segmentul sã nu aibã pierderi

Toatã lumea a luat drept glu-
mã declaraþia lui Miºu Ne-
griþoiu, nici mai mult, nici

mai puþin decât preºedintele Autori-
tãþii de Supraveghere Financiarã, cã
nu ºtie ce este un RCA (asigurare de
rãspundere civilã auto), confesiune
fãcutã în ocazia preluãrii mandatu-
lui la autoritatea care reglementeazã

sectorul asigurãrilor.
Însã, sub conducerea sa, ASF s-a

apucat sã reformeze reglementãrile
din asigurãri, cu precãdere pe cele
legate de RCA, pe fondul acumulãrii
problemelor societãþilor de profil.

În noiembrie 2014, ASF a stabilit
cã, de anul acesta, asigurãtorii vor
trebui sã stabileascã tarifele de primã

pentru segmentul RCAastfel încât sã
îºi achite toate obligaþiile, iar acope-
rirea pierderilor pe RCAsã nu se mai
facã din alte forme de asigurare.

Ieri, ASF s-a rãzgândit.
Consiliul Autoritãþii de Suprave-

ghere Financiarã a hotãrât modifica-
rea Normei RCA nr. 23/2014 prin
abrogarea prevederilor articolului

21, alineatul 1, care stipuleazã obli-
gaþia asigurãtorilor de a stabili tarife
de primã RCA, astfel încât sã fie
acoperite toate angajamentele ce de-
curg din încheierea contractelor de
asigurare pe acest segment.

A.A.
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