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Atena reia discuþiile
cu UE

Negocierile dintre Grecia ºi credi-
torii sãi internaþionali, urmau sã fie
reluate ieri, dupã ce, duminicã, pre-
mierul grec Alexis Tsipras ºi cance-
larul german Angela Merkel au avut
o discuþie telefonicã, potrivit unei
surse guvernamentale elene.

“Într-o convorbire telefonicã
între Alexis Tsipras ºi cancelarul
german, cei doi lideri ºi-au expri-
mat dorinþa sã punã bazele unei co-
municãri stabile pe toatã durata ne-
gocierilor, cu scopul de a ajunge
într-un timp iminent la un acord re-
ciproc util”, a afirmat sursa citatã.

Tsipras a mai discutat cu preºedin-
tele Eurogroup (miniºtrii de finanþe
din zona euro), Jeroen Dijsselbloem,
în vederea accelerãrii negocierilor.

Amintim cã vineri, la Riga (Leto-
nia), a avut loc o reuniune Eurogro-
up pentru Grecia, care s-a soldat fãrã
niciun rezultat. În cadrul acestei reu-
niuni, zona euro ºi-a exprimat îngri-
jorarea în legãturã cu progresele li-
mitate în discuþiile dintre Atena ºi
creditoii sãi.

Atena se confruntã cu probleme de
lichiditãþi din cauza stagnãrii nego-
cierilor cu UE ºi FMI, care au blocat
plata ultimei tranºe de împrumut de
7,2 miliarde de euro din pachetul de
asistenþã obþinut de Grecia în 2010.

Creditorii internaþionali îi cer Ate-
nei reforme concrete pentru creºte-
rea veniturilor bugetare, în timp ce
Grecia refuzã sã adopte noi mãsuri
de austeritate. (V.R.)

n Fondul Proprietatea va putea face
rãscumpãrãri ºi la Bursa din Londra
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n Cetatea Braºov va fi scoasã la licitaþie
dacã nu va fi cumpãratã de Primãrie
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n Iliescu pe blog: “Nu am
confirmat în niciun fel
existenþa unei închisori
ilegale a CIA în
România”
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n Dacã iese din UE,
Marea Britanie pierde
peste 300 miliarde euro
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BANCA LUI VAN GRONINGEN SE ALÃTURÃ CELOR CARE
PIERD ÎN FAÞA CLIENÞILOR

Comisionul de administrare
al Raiffeisen Bank -
declarat abuziv, în justiþie
l Rata lunarã a clientului va scãdea cu 20-25% l Avocatul Codruþ
Avram: “Decizia poate fi un precedent pentru alte cazuri din instanþã”

Raiffeisen Bank se alãturã
bãncilor care au început sã
piardã, în justiþie, în faþa

clienþilor, dupã ce, în urmã cu o sãp-
tãmânã, instanþa a decis definitiv ºi
irevocabil sã declare abuziv comisio-
nul de administrare dintr-un contract
de credit în franci elveþieni (CHF).

Justiþia a dispus eliminarea acestui
comision ºi restituirea tuturor sume-
lor încasate în mod abuziv, dobânda
legalã aferentã acestor sume ºi chel-
tuielile de judecatã, potrivit avocatu-
lui Codruþ Avram, care l-a reprezen-
tat pe client.

Domnia sa a subliniat cã decizia
Tribunalului din 22 aprilie este pri-
ma de acest gen, în cazul Raiffeisen
Bank, precizând: “Prin aceastã deci-
zie, care este definitivã ºi executorie,
a fost constatatã nulitatea absolutã a
clauzei privind comisionul de admi-
nistrare, dintr-un contract de credit
ipotecar în franci elveþieni încheiat
în anul 2008”.

Rata lunarã a clientului va scãdea
cu 20-25%, urmând sã-i fie restituitã
o sumã de aproximativ 9.000 CHF ºi
toate cheltuielile de judecatã efectua-

te, potrivit domnului Codruþ Avram.
În opinia avocatului, “aceastã ho-

tãrâre reprezintã un precedent ex-
trem de important, având în vedere
multitudinea de contracte de acest
gen încheiate de cãtre consumatori,
cu banca Raiffeisen”.

Reprezenanþii bãncii austriece nu
au dorit sã comenteze pe marginea
decizie din instanþã.

Avocatul Avram mai are astfel de
cazuri câºtigate irevocabil împotriva
unor bãnci ca Volksbank, BRD, Ga-

ranti Bank, Credit Europe Bank.
În luna martie, Marius Dunca,

preºedintele Autoritãþii Naþionale
pentru Protecþia Consumatorilor
(ANPC), a anunþat cã instituþia pe
care o reprezintã trimite zilnic instan-
þei de judecatã procese verbale in-
dicând clauze pe care le considerã
abuzive, din cadrul contractelor de
credit.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

O COMPANIE AUSTRIACÃ ESTE ACUZATÃ CÃ AR CUMPÃRA LEMN ILEGAL

Deszo Garda: “Mafia Schweighofer este protejatã
de clasa politicã”
l George Epurescu: “Iohannis ar fi dorit sã întârzie Codul Silvic, ca sã protejeze investiþia companiei într-o fabricã din
Covasna” l Reprezentanþii austrieci: “Vom demara o anchetã internã privind acuzaþiile aduse”

Compania austriacã Holzin-
dustrie Schweighofer, cel
mai mare procesator de

rãºinoase de la noi, este acuzatã cã
ar fi acceptat sã cumpere lemn tãiat
ilegal în þara noastrã, potrivit unei
investigaþii publicate de organizaþia
americanã de mediu Environmental
Investigation Agency (EIA).

În timpul filmãrilor cu camera
ascunsã, reprezentanþii organizaþiei au
jucat rolul unor investitori strãini care
au obþinut dreptul sã valorifice masa

lemnoasãdinpãdurileuneiasociaþiide
proprietari din þara noastrã. Potrivit
EIA, în discuþiile pe care le-au purtat
cu oficialii români ºi austrieci ai com-
paniei Schweighofer, investigatorii au
menþionat de mai multe ori intenþia sã
taie mai mult lemn decât este permis
conform contractului cu asociaþia de
proprietari. Investigatorii au cerut asi-
gurãri din partea companiei cã lemnul
ilegal va fi cumpãrat, iar oficialii
Schweighofer au confirmat cã vor
cumpãra lemnul, arãtând ºi bonusurile

pe care le vor oferi pentru cantitãþi su-
plimentare de lemn.

Pe 9 septembrie 2014, Gerald
Schweighofer, CEO al Holzindustrie
Schweighofer a trimis o scrisoare pre-
mierului Victor Ponta, în care amenin-
þa cu mãsuri negative în cooperarea bi-
lateralã dintre Austria ºi România,
dacã noul Cod Silvic nu va fi în favoa-
rea Schweighofer, potrivit EIA.

PETRE BARAC

(continuare în pagina 2)

Planul de investiþii al Electrica SA,
respins de AGA

Planul de investiþii al Electrica
SA pentru acest an ar fi fost
respins, ieri, de acþionari,

ne-au spus mai multe surse apropia-
te situaþiei. Se pare cã Ministerul
Energiei a respins planul, care deþi-

ne circa 48% din acþiuni, solicitând
conducerii Electrica SA sã îl adapte-
ze cu angajamentul asumat prin pro-
spectul de listare, mai spun sursele
noastre. (A.T.)

(continuare în pagina 6)

SCRISOARE DE LA UN DEBITOR NEMULÞUMIT:

“Bancpost,
eºti cea mai mare

greºealã din viaþa mea!”
l Banca anunþã cã, pentru clienþii cu dificultãþi la platã, a acordat
discount-uri suplimentare de dobândã

“Dragã Bancpost, te contactez pe
aceastã cale sã-þi comunic cã eºti o
mare greºealã. Eºti cea mai mare
greºealã din viaþa mea. O greºealã
pe care o plãtesc cu vârf ºi îndesat”.

Cu aceste cuvinte îºi încep scri-
soarea Adriana ºi Dumitru Zamfir,
clienþi Bancpost cu credit în franci
elveþieni (CHF).

Debitorii în CHF se aflã într-o si-
tuaþie disperatã, în condiþiile în care,
la peste trei luni dupã ce francul el-
veþian a explodat, se anunþã o nouã

crizã a CHF, pe fondul evenimente-
lor din Grecia.

Sentimentul care se propagã din
rândul debitorilor este unul de sin-
gurãtate în mijlocul junglei, având
în vedere cã autoritãþile nu au adop-
tat nicio mãsurã care sã le vinã în
ajutor, în timp ce bãncile, în majori-
tatea lor, par de neclintit, iar ratele
lunare cresc într-un ritm alert, deve-
nind de neachitat, în cele mai multe
cazuri.

Încercând sã iasã singuri din “ni-

sipurile miºcãtoare” în care se afun-
dã tot mai mult, clienþii au ieºit în
stradã, au boicotat bãncile cu plãþi
fragmentate, au creat grupuri pe pa-
ginile de socializare, transmiþând
mesaje grãitoare, au pornit un pro-
ces de negociere colectivã cu opera-
torii bancari ºi spun cã nu se vor
opri aici.

Pe internet curg rânduri întregi în
care cei împovãraþi de datoriile la
bãnci îºi spun poveºtile, simþindu-se
trãdaþi, înºelaþi ºi pãrãsiþi de partene-
rii lor de cursã lungã.

Zilele trecute am primit la redacþie
o astfel de scrisoare, în care doamna
Adriana Zamfir, spune cã este “înge-
nuncheatã ºi lovitã” de bancã ºi se
aratã dezamãgitã ºi nemulþumitã de
ofertele pe care aceasta i le-a fãcut
în timpul negocierilor ºi de modul
în care instituþia a colaborat cu
domnia sa.

Clientul îi cere bãncii sã fie deschi-
sã ºi sã gãseascã soluþii inteligente,
participând la negocierile colective
cu debitorii. (E.O.)

(continuare în pagina 14)

PROTEST INEDIT CU 30 DE OAMENI

Frãþilã a depus somaþii la ASF
împotriva lui Fercalã
lMihai Fercalã: “Aceste proteste reprezintã o presiune de neadmis
împotriva unei instituþii publice” l ªi service-urile auto pregãtesc
manifestaþii contra ASF

Omul de afaceri Constantin
Frãþilã, acþionar al SIF
Transilvania (SIF3), a or-

ganizat, ieri, împreunã cu alte apro-
ximativ 30 de persoane, un protest
în faþa Autoritãþii de Supraveghere
Financiarã (ASF), acuzând neregu-
lile de la SIF3 ºi acceptarea acestora

de cãtre ASF.
În replicã, Mihai Fercalã,

preºedintele executiv al SIF3, a spus cã
protestul reprezintã o presiune de ne-
admis împotrivaunei instituþiipublice.

Protestatarii, despre care Frãþilã
spune cã sunt acþionari SIF3, s-au
strâns, ieri, în faþa Autoritãþii,

purtând tricouri înscrise cu mesajul
„ASF – Agenþia Sfãtuitorilor lui Fer-
calã”, sau „Fercalã & ASF – a 6-a
putere în stat”.

ELENA DEACU,

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 14)

Yanis Varoufakis, ministrul elen de fi-

nanþe, a fost înlocuit de la conducerea

echipei de negociatori ai Greciei pentru

deblocarea programului de salvare,

fiind înlocuit cu secretarul de stat Eu-

clid Tsakalotos. Varoufakis se va limita

la conducerea negocierilor politice cu

statele din zona euro ºi FMI.

BALAZS BIRO, DELOITTE:
“Suntem o þarã activã în sectorul
tranzacþiilor cu credite neperformante”
l Posibile tranzacþii de 6-8 miliarde euro, anul
acesta, pe piaþa noastrã de profil l Apetitul
investitorilor pentru portofoliile de NPL din Europa
este puternic

România este o þarã activã în
domeniul tranzacþiilor cu
credi te neperformante

(NPL), iar avântul în acest domeniu
este observat începând cu anul
2013, potrivit afirmaþiilor fãcute
ieri, în cadrul evenimentului cu
tema “Eastern Europe: Turnaro-

und’s Emerging Financial Fron-
tier”, de domnul Balazs Biro, repre-
zentant al Deloitte Ungaria. Domnia
sa a menþionat cã, în Europa Centra-
lã ºi de Est, rolul de pionierat în do-
meniul acestor tranzacþii l-a avut
Polonia. (A.V.)
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