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ASF se joacã de-a limitarea creºterii
tarifelor RCA
l Dupã ce nu a preluat din directiva europeanã prevederea care permitea
limitarea creºterii tarifelor, ASF o introduce, cu întârziere, în proiectul legii
RCA l Vasile ªtefãnescu, COTAR: “Am aflat cã acest articol a fost
introdus de trei ori în proiectul iniþial de transpunere a Directivei Solvency
II, iar apoi nu a fost implementat. De ce?” l Preºedintele COTAR cere
demisia lui Miºu Negriþoiu, pentru aceastã omisiune

Autoritatea de Supraveghere Fi-
nanciarã (ASF) nu a preluat în legea
237/2015 privind autorizarea ºi su-
pravegherea activitãþii de asigurare
ºi reasigurare un aticol care i-ar fi
permis sã limiteze creºterea tarifelor
RCA, din directiva europeanã Sol-
vabilitate II, ºi nu a oferit nici expli-
caþii pentru aceastã omisiune, aºa
cum ar fi fost normal.

În acest context, sectorul asigurã-
rilor se aflã de luni bune sub semnul
scandalului, din cauza exploziei tari-
felor RCA.

Transportatorii au fãcut proteste ºi

au transmis cã, în ultimul an, tarifele
RCA au crescut exploziv între
100-300%, nejustificat, în timp ce
ASF, bazându-se pe raportãrile
transmise de societãþile de asigurare,
a precizat cã prima medie pentru po-
liþe încheiate pe 12 luni, calculatã
cumulat pentru segmentele autouti-
litare/autocamioane ºi transport de
persoane, înregistra o creºtere de
42% faþã de nivelul lunii iunie 2015.

Pe fondul disensiunilor, Autorita-
tea a propus, marþi, un proiect de
lege privind asigurarea obligatorie
de rãspundere civilã pentru prejudi-

cii produse terþilor prin accidente de
vehicule, care preia o parte din
solicitãrile transporatorilor.

Un articol din acest proiect sea-
mãnã destul de mult cu articolul 181
din Directiva europeanã, omis de
ASF în transpunerea actului euro-
pean, care, la aliniatul 3 precizeazã:
”Statele membre pot menþine sau in-
troduce obligaþia de notificare prea-
labilã sau aprobare a majorãrilor ta-
rifelor propuse numai ca un element
al unui sistem general de control al
preþurilor”. (B.P.)

(continuare în pagina 5)

ISÃRESCU LA UN SECOL DE LA EVACUAREA TEZAURULUI LA MOSCOVA:

“Este datoria BNR sã întreprindã
toate demersurile pentru repatrierea

tezaurului”

Banca Naþionalã a României
considerã cã este de datoria
sa sã întreprindã toate de-

mersurile necesare pentru ca tezau-
rul sã revinã acasã, a declarat, ieri,
guvernatorul BNR, Mugur Isãre-
scu, la a XXIV-a ediþie a Simpozio-
nul „Cristian Popiºteanu”, men-
þionând cã se împlineºte un secol de
la plecarea tezaurului spre Mosco-
va.

Domnia sa a precizat cã nici
BNR, nici guvernul român, indife-

rent de orientarea ideologicã, nu
au renunþat la continuarea demer-
surilor pentru recuperarea tezau-
rului Bãncii Naþionale a Rom-
âniei. “Reamintesc doar cã de-a
lungul celor douã decenii interbe-
lice guvernul de la Bucureºti nu a
încetat sã aducã aceastã problemã
pe agenda întâlnirilor bilaterale
desfãºurate la Copenhaga, Lon-
dra, Varºovia, Geneva etc”, a mai
spus guvernatorul menþionând cã
N.D. Ciotori, reprezentantul

României la primele întâlniri cu
diplomaþii sovietici, le atrãgea
atenþia acestora cã „tezaurul nostru
a fost dat în pãstrare poporului rus,
ca unui aliat mai mare al poporului
român ºi cã, prin urmare, nicio lege
de rãzboi nu le poate da dreptul sã
dispunã de el, ci, dimpotrivã, este o
datorie de onoare a poporului rus
ca acest tezaur sã fie restituit”.

C.I.

(continuare în pagina 2)

SCANDALUL SPIONILOR EVREI

În faþa Zidului (Iohannis e în stânga)

O
parte dintre evreii care

se bãlãbãneau în faþa Zi-
dului Plângerii au profi-
tat de sosirea lui Klaus

Iohannis acolo ca sã se tupileze în
spatele Laurei Codruþa Kovesi de
unde au tras cu ochiul la ce face. Ea
tocmai trimitea, fãrã nici un fel de
cucernicie, mandate de arestare în
lipsã pentru miliardarul israelian
Beny Steinmetz, strategul politicie-
nilor Tal Silberstein ºi omul de afa-
ceri Shimon Shevez, în dosarul Re-
mus Truicã-Paul al României.

Ceilalþi evrei, cei tupilaþi, au fost
coordonaþi de o organizaþie condusã
de unul care a fost ºeful Mossadului
timp de mai mulþi ani. De aceea ei au
primit numele de spioni nu doar din
cauza asta, ci pentru cã trãgeau cu
ochiul, probabil dorind sã se asigure
cã ceea ce Klaus Iohannis va fi pro-
mis în faþa Zidului Plângerii se ºi
întâmplã. (F.G.)

(continuare în pagina 3)

EX-MINISTRUL ELEN DE FINANÞE,
VAROUFAKIS:

“Duºmãnia dintre FMI ºi
creditorii europeni este veche”
l “Pachetul de austeritate impus de FMI este
inuman” l “FMI voia ceva ce eu nu aº fi
garantat niciodatã: noi mãsuri zdrobitoare de
austeritate”

Fostul ministru elen al finanþelor,
Yanis Varoufakis, susþine cã duºmã-
nia dintre Fondul Monetar Interna-
þional (FMI) ºi partea europeanã din
troica creditorilor Greciei este ve-
che, iar recenta dezvãluire de cãtre
WikiLeaks a unor convorbiri între
jucãtorii majori ai FMI sugereazã cã
ne apropiem de ceva care pare “un
sfârºit de partidã periculos”, potrivit
Zero Hedge.

Afirmaþiile sale vin dupã ce Wiki-
Leaks a publicat, sâmbãtã, un docu-
ment care pretinde cã este transcrie-
rea unei convorbiri telefonice care ar
fi avut loc în 19 martie între Poul

Thomsen, ºeful departamentului
pentru Europa al FMI, ºi Delia Vel-
culescu, cea care conduce misiunea
FMI în Grecia, în care cei doi par sã
evoce perspectiva unei posibile in-
trãri a Greciei în incapacitate de pla-
tã concomitent cu referendumul din
Marea Britanie pe tema ieºirii din
UE (n.r. programat în iunie).

În opinia fostului ministru, încã de
la primul program de salvare pe care
l-a obþinut Grecia, semnat în mai
2010, FMI “ºi-a încãlcat directiva
principalã: obligaþia de a nu finanþa
guverne insolvabile”. (V.R.)

(continuare în pagina 3)

UE reduce amenda
impusã “Société
Générale” pentru
manipularea Euribor

Autoritãþile de reglementare din
Uniunea Europeanã (UE) au decis sã
reducã la jumãtate amenda impusã
“Société Générale” SApentru mani-
pularea dobânzii de referinþã Euri-
bor, dupã ce banca francezã a recal-
culat valoarea vânzãrilor sale.
Amenda a fost diminuatã cu 49%, la
227,72 milioane de euro.

În decembrie 2013, autoritatea eu-
ropeanã a decis sã amendeze “Socié-
té Générale” cu 446 de milioane de
euro, în condiþiile în care aceasta a
fost una dintre cele ºapte bãnci acu-
zate de manipularea Euribor.

“Amenda redusã se bazeazã pe
modificarea cifrei vânzãrilor Société
Générale, aºa cum ne-a fost furniza-
tã în februarie 2016, dupã ce banca a
realizat cã iniþial ne-a livrat cifre in-
corecte”, a informat Comisia
Europeanã.

Printre bãncile penalizate în acest
caz se mai numãrã “Deutsche Bank”
AG ºi RBS Plc, care au recunoscut
cele comise în schimbul reducerii cu
10% a amenzilor. “Credit Agricole”
SA, “HSBC Holdings” Plc ºi
“JPMorgan Chase & Co.” au decis
sã lupte împotriva acuzaþiilor, iar
rãspunsurile la contestaþii ar putea fi
obþinute anul acesta.

“Barclays” Plc, banca britanicã ce
a denunþat cartelul, a scãpat de
sancþiune.

V.R.

Controverse privind nulitatea
contractelor de credit pentru
nevoi personale cu ipotecã
l Piperea: “Contractele de credit pentru nevoi
personale cu ipotecã ar putea fi nule pentru cã nu
se încadreazã nici în legea creditelor de consum,
nici în cea care reglementeazã creditele ipotecare”
l Târnoveanu: “Un contract de împrumut nu
poate fi nul pentru cã este nereglementat”

Contractele de credit pentru nevoi
personale încheiate în perioada
2007-2008 ar putea fi declarate nule
în instanþã, este de pãrere avocatul
Gheorghe Piperea.

Domnia sa face aceastã afirmaþie
invocând faptul cã împrumuturile
menþionate nu se încadreazã nici în
legea creditelor de consum
(289/2004), nici în cea care regle-
menteazã creditele ipotecare pentru
investiþii imobiliare (190/1999).

Avocatul Piperea ne-a spus:
“Dacã un contract nu vizeazã un cre-
dit de consum ºi nici unul ipotecar,
atunci acesta este nul, aºa cum pre-

vede articolul 16 din Legea
289/2004. Acesta spune cã orice cre-
dit acordat cu încãlcarea legii este
nul, iar ipoteca se considerã cã nu
existã. Ipoteca este inopozabilã. În
aceste cazuri, care pot fi decise doar
în instanþã, debitorul este obligat sã
dea înapoi creditul bãncii, însã fãrã
dobânzi ºi penalitãþi, dar nu înainte
de a se face o compensare cu suma
pe care banca a încasat-o de la client
în toþi anii de când a fost luat împru-
mutul ºi pe care trebuie sã îi returne-
ze debitorului.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

AVOCATUL VASILE DELEANU:

“Recuperatorii au mers în instanþã ocolind legea”
l Deleanu: “Instanþele au permis abuzul”

Firmele de recuperare au mers în
instanþã ca sã-i reprezinte pe creditori
fãrã ca legea sã permitã acest lucru,
însã cu acceptul instanþelor, ne-a ex-
plicat avocatul Vasile Deleanu.

Afirmaþiile domniei sale rãspund
întrebãrilor noastre adresate ca ur-
mare a recentei decizii date de justi-
þie într-un proces în care una dintre
pãrþi este EOS KSI, companie de

recuperare creanþe.
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie a

stabilit: “Cererea de chemare în ju-
decatã ºi reprezentarea convenþiona-
lã a persoanei juridice în faþa instan-
þelor de judecatã nu se pot face prin
mandatar persoanã juridicã, nici prin
consilierul juridic sau avocatul
acesteia din urmã”.

Aceasta nu este, însã, o noutate,

evidenþiazã avocatul Deleanu, care
ne-a declarat: “Vorbim despre o pre-
vedere a Codului de Procedurã Civi-
lã. Aºa a fost dintotdeauna, nu este
nicio noutate. Cei care au dreptul sã
reprezinte în instanþã persoanele fi-
zice ºi pe cele juridice sunt avocaþii.
Existã o singurã excepþie - în cazul în
care companiile au consilieri juridici
angajaþi, aceºtia pot reprezenta în

justiþie respectivele societãþi. În rest,
doar avocaþii pot face acest lucru.
Aºadar, decizia nu este o noutate, dar
la noi lucrurile sunt foarte permisive
ºi flexibile. Pânã acum, legea nu se
aplica, iar recuperatorii îi reprezen-
tau pe creditori fiind în afara legii.
Fãceau un abuz care era acceptat de
instanþe”. (E.O.)

(continuare în pagina 4)

La Zidul Plângerii, Klaus Iohannis întreabã: “Doamne, am ºi tichie pe cap, ce-mi mai lipseºte?”

Iar Dumnezeu îi rãspunde: “Nimic, Klaus, eºti perfect”.


