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BANCA CENTRALÃ
DE LA TIRANA:

Subsidiarele
bãncilor elene din
Albania sunt
stabile

Subsidiarele bãncilor elene din
Albania sunt stabile ºi au excedent
de lichiditate, în pofida unor retrageri
din depozite, ca urmare a închiderii,
timp de trei sãptãmâni, a bãnci-
lor-mamã din Grecia, afirmã guver-
natorul bãncii centrale de la Tirana,
Gent Sejko.

Acesta menþioneazã cã impactul
crizei datoriilor ºi al închiderii bãn-
cilor din statul vecin, Grecia, a fost
unul “psihologic” asupra creditori-
lor albanezi, nu unul economic ºi fi-
nanciar. Gent Sejko mai spune: “În
aceste zile au existat retrageri din de-
pozitele subsidiarelor bãncilor elene
din Albania ºi transferuri cãtre alte
instituþii financiare, dar la o scarã re-
dusã comparativ cu nivelul lichiditã-
þilor acestor creditori”.

Trei dintre cele 16 bãnci comer-
ciale care opereazã în Albania sunt
din Grecia. Cele trei bãnci elene de-
þin 15,9% din totalul activelor ban-
care din þarã, faþã de 20% în 2010. În
urmã cu trei luni, oficialii bãncii cen-
trale a Albaniei le-au interzis subsi-
diarelor bãncilor elene sã transfere
fonduri bãncilor mamã, dar nu le-au
introdus restricþii asupra miºcãrilor
de capital.

Autoritãþile de la Tirana au dat asi-
gurãri cã nu se vor propaga în Alba-
nia efectele turbulenþelor din statul
elen.

V.R.

ÎMBINÃ UTILUL CU PLÃCUTUL

Procurorii DIICOT au efectuat percheziþii
la malul mãrii, pe ºantierul naval Mangalia
l Acuzaþii de evaziune fiscalã ºi spãlare de bani - prejudiciu de 11
milioane de lei l Reprezentanþii Daewoo Mangalia: “Nu au fost
percheziþii la noi, angajaþii noºtri nu sunt implicaþi în dosar”

Procurorii DIICOT de la Ser-
viciul Teritorial Constanþa au
efectuat, ieri, o serie de per-

cheziþii în mai multe judeþe de pe li-
toral, precum ºi în Capitalã, la sedii-
le mai multor societãþi comerciale ºi
la persoane fizice, într-un dosar ce
vizeazã comiterea infracþiunilor de
constituire a unui grup infracþional
organizat, evaziune fiscalã ºi spãlare
de bani, prejudiciul fiind de 11 mi-
lioane de lei.

Potrivit unui comunicat emis de

DIICOT, procurorii au efectuat 55
de percheziþii domiciliare în judeþele
Constanþa, Tulcea, Galaþi, Brãila,
Buzãu, Botoºani ºi municipiul Bu-
cureºti, la sediile unor societãþi
comerciale ºi la domiciliile unor per-
soane fizice, asociaþi ºi/sau admi-
nistratori ai respectivelor societãþi.

“În fapt, din investigaþiile
desfãºurate a rezultat cã, în perioada
2012 - 2015, mai mulþi cetãþeni core-
eni ºi români, prin intermediul unor
societãþi comerciale din România,

deþinute sau controlate de aceºtia, au
contractat diverse lucrãri de la SC
Daewoo Mangalia Heavy Industries
SA, pe care apoi le-au subcontractat
altor societãþi comerciale cu un com-
portament fiscal inadecvat (de tip
fantomã), pentru a evita plata cãtre
bugetul consolidat al statului, a valo-
rii TVAºi a impozitului pe profit afe-
rente lucrãrilor realizate”, potrivit
procurorilor. (P.B.)

(continuare în pagina 3)

OFICIAL MFP:

Finanþele analizeazã oportunitatea unei
legi în sprijinul creditaþilor în CHF
l Peste 14.000 dintre clienþii Volksbank România au acceptat oferta de
conversie a creditelor din franci elveþieni în lei sau euro

Reprezentanþii Ministerului
Finanþelor Publice (MFP)
analizeazã oportunitatea

promovãrii proiectului de lege care
ar urma sã vinã în sprijinul persoa-
nelor împrumutate în franci elveþieni
(CHF), dupã cum ne-a spus, ieri, un
oficial din MFP.

Informaþia vine la peste jumãtate

de an de când cursul CHF a explodat
neaºteptat (dupã ce Banca Elveþiei a
eliminat plafonul fix de 1,2 CHF /
euro, impus în 2011), fapt ce a dus, în
multe cazuri, la imposibilitatea achi-
tãrii ratelor.

Oficialul MFP ne-a menþionat cã
echipa din minister implicatã a reali-
zat o analizã ca sã vadã, printre alte-

le, ce soluþii au oferit bãncile pentru
rezolvarea acestei probleme.

“Discutãm sã vedem oportunita-
tea unei astfel de legi ºi în ce condiþii
ar putea fi aplicatã, sã vedem dacã, în
urma aprobãrii noilor reglementãri
fiscale, ar mai fi oportunã o iniþiativã
care sã-i vizeze pe cei cu credite în
CHF. Ne-am propus ca, în urmãtoa-

rea perioadã, sã avem o discuþie cu
ministrul de resort pe aceastã temã”,
ne-a declarat sursa citatã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 8)

RADET a descoperit apa caldã
l Regia acuzã producãtorul ELCEN cã-i umflã ilegal preþul gigacaloriei
l Specialiºtii din sistem susþin cã situaþia persistã de ani buni, dar cã nu a
fost interes sã iasã la ivealã l Oprescu a trimis corpul de control al
premierului la ELCEN l RADET va da în judecatã ELCEN pentru
recuperarea pagubelor

Primarul Capitalei Sorin
Oprescu ºi noii administratori
ai RADET Bucureºti susþin
cã au descoperit abia acum
cã ELCEN (producãtorul de
agent termic al Capitalei) a
umflat ilegal preþul gigacalo-
riei, practicând subvenþii
încurciºate (ELCEN supra-
taxeazã agentul termic ca sã
poatã oferi energia electricã
la un preþ mic, competitiv pe piaþa li-
berã).

Specialiºtii din sistem ne-au spus,
însã, cã situaþia persistã de ani buni,
din 2005-2006, dar cã nu a fost inte-
res, din partea niciunui politician, sã

denunþe situaþia.
Oprescu a acuzat ºi reglementato-

rii ANRE ºi ANRSC cã sunt compli-
cii lui ELCEN, aprobând tarife re-
glementate care sunt în defavoarea
cetãþenilor Capitalei ºi a RADET.

La rândul sãu, Gabriel
Dumitraºcu, preºedintele
Consiliului de Administra-
þie (CA) al RADET, a de-
clarat ieri într-o conferinþã
cã regia va acþiona ELCEN
în instanþã pentru subvenþia
încruciºatã ilegalã pe care o
practicã, estimând cã preþul
gigacaloriei este umflat cu
circa 30%. Domnia sa a

spus cã RADET a comandat o eva-
luare ºi va cere instanþei sã tranºeze
situaþia.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 14)

ANALIªTII:

„Ameninþãrile Rusiei la adresa
României, parte dintr-un rãzboi
informaþional”

Diverºi oficiali ruºi genereazã,
periodic, în ultima vreme, ºtiri în
care profileazã diverse ameninþãri la
adresa þãrii noastre. Ieri, presa naþio-
nalã a preluat ºtirea agenþiei ruse
Interfax, care spune cã Forþele Ae-
riene ruse intenþioneazã sã staþione-
ze bombardiere strategice de tip Tu-
polev în Crimeea, ca
modalitate de contraca-
rare a instalaþiilor anti-
balistice NATO din România. Potri-
vit unui oficial din cadrul Ministeru-
lui rus al Apãrãrii, un escadron de
bombardiere supersonice Tupolev
TU-22M3 ar urma sã ajungã în Cri-
meea în curând.

Analiºtii pe securitate pe care i-am
consultat susþin cã aceste ameninþãri
prin presã fac parte din propaganda
rusã, care stã la baza rãzboiului in-

formaþional declanºat de Rusia dupã
anexarea Crimeei. Ei susþin cã aceste
ºtiri sunt rãspândite sã creeze o reac-
þie în rândul presei ºi al publicului
larg, iar propaganda mai acþioneazã
ºi prin postãri în social media.

George Scutaru, fost consilier
prezidenþial ºi expert în securitate,

ne-a spus: „Nu este pri-
ma declaraþie agresivã a
Rusiei la adresa noastrã,

în sensul cã vrea sã-ºi creascã pre-
zenþa militarã în zonã ca sã contraca-
reze instalaþiile antibalistice NATO
din România. Ne confruntãm cu un
rãzboi informaþional. Asemenea ºtiri
sunt hipermediatizate în spaþiul
NATO.

A.T.

(continuare în pagina 2)

A FOST SAU N-A FOST?

“Ai semnat, þi-ai asumat”
sau creditare iresponsabilã

Despre consumatori vs bãnci

Grupul bãncilor dãtãtoare de cre-
dite cu buletinul se jurã de vreo 5 ani
cã activitatea de creditare din perioa-
da 2007-2009 a fost cea mai purã ex-
presie a libertãþii de voinþã contrac-
tualã. De vreo 5 ani oastea mare a
consumatorilor, prin apãrãtori sau
nu, ºi oastea micã a bancherilor, prin
apãrãtori sau nu, îºi dau întâlnire zi
de zi în sãlile de judecatã din þarã în
încercarea de a elimina, în cazul con-
sumatorilor, ºi de a pãstra, în cazul
bancherilor, anumite clauze din con-
tractele de credit.

Argumentele invocate sunt multe
ºi de-o parte, ºi de cealaltã: Cod Ci-
vil, Legi speciale, Ordonanþe de gu-
vern, Directive Europene, jurispru-
denþã Î.C.C.J. , jurisprudenþã
C.J.U.E. etc. Totuºi, toate argumen-
tele bancherilor graviteazã în jurul
aceleaºi teorii comune: ai semnat,

þi-ai asumat. Pentru cã, nu-i aºa,

pacta sunt servanda.

În toatã aceastã încrâncenare
judiciarã, instanþele au fost invi-
tate sã împartã dreptatea. Expre-
sia a împãrþi dreptatea nu este
întâmplãtoare. Din contra, este
intenþionatã ºi potrivitã contex-
tului. În litigiile dintre consuma-
tori ºi bãnci, dreptatea a fost, la
propriu, împãrþitã. Numeroasele
decizii contradictorii sunt grãi-
toare.

Opinia magistraþilor este împãrþi-
tã, opinia publicã este ºi ea, la rândul
ei, împãrþitã. Iar vocea guvernatoru-
lui Bãncii Naþionale, cel care ar tre-
bui sã fie primul interesat ºi respon-
sabil de echilibrul sistemului bancar,
trãdeazã prea multã deferenþã banca-
rã pentru a putea media cu adevãrat
conflictul. Ai semnat, þi-ai asumat.

Pentru cã, nu-i aºa, pacta sunt ser-

vanda.

Autor: ADRIAN MANOLE,

Coordonator:GHEORGHEPIPEREA

(continuare în pagina 6)

[Prolog]
Jderescu: ªi-aþi protestat sau ce-aþi
fãcut?
Mãnescu: În principiu, da…
(………………)

Jderescu: Pãi, ºi-atunci ce revoluþie
e asta ?
Piºcoci: Domnule, am fãcut ºi noi
revoluþie cum am putut, am fãcut ºi
noi revoluþie în felul nostru.

(A fost sau n-a fost?,
regizor: Corneliu Porumboiu, 2006)

[Despre film]
Cam aºa încercau cei 2, Jderescu ºi

Piºcoci, sã demonstreze lumii între-

gi, în emisiunea lui Jderescu, cã în

oraºul lor a fost revoluþie. A fost sau
n-a fost? nu este decât al treilea titlu

al filmului, primul fiind A fost sau
n-a fost revoluþie în oraºul nostru?
(oraºul fiind Vaslui), iar al doilea A
fost sau nu a fost revoluþie?.

Dar tocmai datoritã faptului cã în

mod voit acþiunea nu este limitatã la

un oraº determinat, filmul a devenit,

fãrã îndoialã, un punct de referinþã,

o imagine mereu actualã pentru

întreagã societate româneascã. O

capodoperã !

DEPOZITELE NEGARANTATE AU SCÃZUT

Specialiºtii: “Oamenii îºi retrag
banii din bãnci de frica bail-in-ului”

D
eponenþii cu sume mai
mari în bãnci decât pla-
fonul garantat de
100.000 de euro au înce-

put sã-ºi retragã banii, dupã cum re-
iese din raportul Fondului de Garan-
tare a Depozitelor Bancare (FGDB).

Acesta precizeazã cã, la finalul ce-
lui de-al doilea trimestru din acest an
comparativ cu trimestrul anterior,
“la sucursalele bãncilor strãine din
România, a fost consemnatã o scãde-
re (n.r. a depozitelor) cu 1,5%, deter-
minatã în principal de retragerile de-
pozitelor în valutã de valori mari ale
persoanelor juridice nerezidente din
categoria deponenþilor negarantaþi”.

Atât unii oficiali din piaþa banca-
rã, cât ºi unii analiºti economici sunt
de pãrere cã retragerile de bani din
depozitele bancare au la bazã teama
de bail-in (confiscarea inclusiv a de-
pozitelor negarantate, pentru salva-
rea bãncilor cu probleme).

Legea europeanã spune cã proce-
dura de bail-in, alãturi de alte mãsuri
de redresare a bãncilor, vor intra în
vigoare de la începutul anului viitor,
þara noastrã trebuind sã implemente-
ze noile reglementãri încã de anul
trecut.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

Încep negocierile dintre
Grecia ºi creditori pentru
noul plan de sprijin

Negocierile dintre autoritãþile ele-
ne ºi creditorii internaþionali ai þãrii,
pe marginea celui de-al treilea plan de
susþinere financiarã, sunt programate
sã înceapã astãzi, la Atena, iar oficia-
lii greci sperã sã finalizeze discuþiile
pânã în jurul datei de 20 august.

Reluarea negocierilor vine dupã
ce, ieri dimineaþã, Parlamentul Gre-
ciei a aprobat cel de-al doilea set de
reforme cerute de creditori. Noile
mãsuri presupun introducerea unor
reglementãri bancare europene în le-
gislaþia elenã ºi modernizarea Codu-
lui de procedurã civilã, iar premierul
Alexis Tsipras a declarat cã reforme-
le sunt necesare pentru evitarea

ieºirii þãrii din zona euro.
În dezbaterile tensionate din Parla-

ment, în cursul nopþii de miercuri spre
joi, Tsipras a explicat cã a fost nevoit
sã accepte compromisuri majore.

“Unele cercuri financiare din
Uniunea Europeanã vor în continua-
re ieºirea Greciei din zona euro. Am
fost nevoiþi sã acceptãm un compro-
mis dur, ca sã evitãm scenariile ex-
treme. În ultimele ºase luni am fãcut
greºeli, dar nu regret aceastã luptã”,
a spus Tsipras, adãugând: “Noul
împrumut va oferi Greciei lichiditãþi
pentru urmãtorii trei ani”. (A.V.)

(continuare în pagina 3)
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