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Lege trecutã aproape în
unanimitate, 40% ºanse

de implementare?

Legea dãrii în platã a trecut ieri
prin Camera Deputaþilor cu un vot
zdrobitor dupã, ce anterior trecuse
prin Senat cu unanimitate. Asta n-a
descurajat ING, care estimeazã cã
actul normativ are doar 40% ºanse
de a se aplica în forma votatã ieri de
deputaþi.

Este vorba de un raport pentru
clienþii bãncii, scãpat oportun în pre-
sã ca ancorã de marketing (chiar aºa,
clienþii bãncii care plãtesc probabil
într-o formã sau alta pentru aceste
rapoarte nu sunt deranjaþi de arunca-
rea lor gratuitã prin presã?).

Raportul ING începe într-o notã
sideratã. “Am fost prinºi cu garda jos
în aceastã dimineaþã, când Camera
Deputaþilor a inclus pe agenda sa le-
gea dãrii în platã, care poate fi datã
ca exemplu a ceea ce înseamnã im-
previzibilitatea politicilor într-un an

electoral”. Dar lucrurile nu sunt fãrã
speranþã! “Legea poate fi în conti-
nuare taxatã eventual de Curtea
Constituþionalã , dacã aceastã va fi
sesizatã fie de Preºedinte, de oricare
dintre cei doi preºedinþi ai camerelor
parlamentare, de Guvern, Înalta
Curte, Ombudsman sau de cãtre un
numãr minim de 50 de deputaþi sau
25 de senatori”, conform bãncii.

De unde ar putea sã vinã însã, în
primul rând, salvarea?

“Noi credem cã Guvernul este
principalul «candidat» pentru acest
lucru, deoarece adoptarea proiectu-
lui de lege va afecta costul de finan-
þare pe termen mediu al României ºi
poate conduce la avertismente cu
privire la ratingul þãrii.

CRISTIAN DOGARU

(continuare în pagina 2)

Necunoscutul în cifre
Acum câþiva ani, un amic, re-

putat politician, mi-a pus o
întrebare:

- Ce e între buget ºi PIB?
- “Cum adicã?”, m-am nedumerit

eu...
- Pãi bugetul e mai mic, PIB-ul e

mai mare, ce e între ele?!?
Când cineva presupus calificat

te întreabã aºa ceva, rãspunsul se
bazeazã pe mult talent, pe multã
elocinþã, dar ºi pe diplomaþie; me-
todica îºi dã mânã cu beletristica,
echivocul e la mare preþ iar mizan-
tropia stã sã se prãvale în orice
moment peste fiinþele chinuite ale
interlocutorilor.

PIB-ul României tocmai începea
sã ia în seamã resursele economiei

subterane: contrabanda, prostituþia,
traficul de droguri ºi alte activitãþi
ilicite. E interesant cum pot econo-
miºtii sã contabilizeze niºte bani pe
care nu-i vãd ...

Cât de mare e aportul indirect ºi
involuntar al celor care se îndeletni-
cesc cu afaceri clandestine la bunã-
starea generalã?

Conform unui comunicat al Insti-
tului Naþional de Statisticã, publicat
recent, contrabanda cu þigãri ºi alco-
ol, traficul ºi comerþul cu droguri ºi
prostituþia au avut o pondere de
0,21% din produsul intern brut, anul
trecut, însemnând în jur de 340 de
milioane de euro.

“Ultimele statistici oficiale aratã
cã economia României a înregis-

trat o creºtere de 3,8% în 2015, pes-
te estimãrile iniþiale, iar valoarea
produsului intern brut a ajuns la
712,8 miliarde lei (160,4 miliarde
euro)”, scrie News.ro. Produsul in-
tern brut este cel mai folosit indica-
tor pentru a mãsurã dimensiunea
unei economii, prin calculul valo-
rilor adãugate de la nivelul tuturor
sectoarelor de activitate. Potrivit
INS, contrabanda cu alcool ºi tutun
a avut o pondere de 0,1% în PIB în
2015, traficul de droguri a repre-
zentat tot 0,1% din PIB, în timp ce
prostituþia a contribuit cu 0,01%
din PIB.

MIHAI ANTONESCU
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FMI: “Mai sunt multe
de fãcut pentru asigurarea
stabilitãþii financiare”
l Dolarul urcã în aºteptarea unor date favorabile
economiei americane

Pieþele financiare globale s-au
calmat dupã turbulenþele de la înce-
putul anului curent, considerã Fon-
dul Monetar Internaþional (FMI),
avertizând, însã, cã “mai sunt multe
de fãcut pentru asigurarea stabilitãþii
financiare pe plan mondial, pe fon-
dul încetinirii creºterii economice, al
scãderii preþurilor materiilor prime
ºi al temerilor privind evoluþia
Chinei”.

Conform Raportului de stabilitate
financiarã globalã publicat ieri de
FMI, riscurile cu care se confruntã
sistemul financiar global s-au înmul-
þit dupã luna octombrie, iar turbulen-
þele ar putea sã reaparã uºor, fiind
posibil sã se intensifice, dacã nu sunt

adoptate mãsuri de curãþare a bilan-
þurilor bãncilor, în special în China ºi
Europa.

“Dacã perspectivele de creºtere
economicã ºi inflaþie se înrãutãþesc,
riscul pierderii încrederii investitori-
lor va creºte”, noteazã raportul, adã-
ugând: “În asemenea circumstanþe,
volatilitatea financiarã poate interac-
þiona cu vulnerabilitãþile bilanþurilor
bãncilor. Primele de risc ar putea
creºte, iar condiþiile financiare s-ar
putea înãspri, majorând povara
datoriei ºi presiunile asupra
economiei”.

A.V.

(continuare în pagina 2)

UE, dispusã sã
extindã termenul
acordat Italiei
pentru vânzarea
bãncilor salvate

Uniunea Europeanã (UE) este dis-
pusã sã îi permitã Italiei sã extindã
termenul limitã pânã la care statul
poate sã vândã cele patru bãnci mici
de economii pe care le-a salvat de la
colaps anul trecut, anunþã preºedin-
tele acestor bãnci, Roberto Nicastro.

Italia i-a promis Comisiei Europe-
ne cã va înstrãina “Banca Marche”,
“Banca Etruria”, “CariFe” ºi “Ca-
riChieti”, însã încearcã sã extindã
termenul pentru vânzare pânã în sep-
tembrie, faþã de aprilie, cum era
stabilit iniþial.

Roberto Nicastro, care a fost nu-
mit preºedintele celor patru bãnci în
noiembrie anul trecut, a afirmat în
faþa unei comisii parlamentare cã
discuþiile cu oficialii UE în acest
sens au fost “extremde constructive”.

Potrivit spuselor lui Nicastro, mai
multe firme de private equity din Ita-
lia ºi din exterior ºi-au exprimat inte-
resul pentru cele patru bãnci care ar
putea fi vândute împreunã ori
separat.

Amintim cã, sãptãmâna aceasta,
cele mai mari bãnci din Italia, com-
paniile de asigurãri ºi managerii de
active din þarã, au acceptat sã înfiin-
þeze un fond de cinci miliarde de
euro destinat sprijinirii bãncilor cu
probleme.

V.R.

Piperea: “Aprobarea dãrii în platã, cea
mai surprinzãtoare formã de democraþie”
l Eugen Nicolãescu: “Împãrþirea riscului între cei doi parteneri este o premierã în România”
l Vasilescu: “BNR nu are o poziþie oficialã, dar, personal, cred cã aceastã lege nu va avea viaþã lungã”
l Bãncile îºi menþin opinia cã legea va afecta negativ sistemul ºi cer sesizarea Curþii Constituþionale

L
egea dãrii în platã a fost
votatã a doua oarã în Par-
lament - la aproape un an
de la lansarea proiectului

-, dupã ce, la finalul anului trecut, a
fost trimisã la reexaminare de
preºedintele Klaus Iohannis.

Legea care permite stingerea da-
toriei odatã cu cedarea garanþiei cã-
tre bancã a fost adoptatã, ieri, în ple-
nul Camerei Deputaþilor, cu o majo-
ritate covârºitoare de voturi (207
pentru, unul împotrivã ºi o abþinere),
urmând sã plece din nou cãtre
Preºedinþie, spre a fi promulgatã.

De data aceasta, ºeful statului nu
mai are dreptul sã o întoarcã în Parla-
ment, dar poate sã sesizeze Curtea
Constituþionalã a României (CCR).

Avocatul Gheorghe Piperea, care
a redactat textul legislativ, ne-a spus,
ieri, dupã ce legea a trecut de Camera
Deputaþilor: “Cel mai interesant mi
s-a pãrut cã o mulþime de parlamen-
tari, dupã ce au vãzut cã aceastã lege
ºi-a atras atâþia oameni de partea ei, a
ajuns sã creadã cã este ºi a lor ºi cã
este împotriva unor interese corporati-
ste. Trebuie sã ne amintim cã aceastã
iniþiativã este scrisã de altcineva
decât de parlamentari, cã s-a ieºit în
stradã pentru ea, a fost trântitã de
preºedinte, criticatã de Guvern ºi aºa
mai departe. (EMILIA OLESCU)

(continuare în pagina 2)

SIF Banat-Criºana vrea fuziunea
SIF Hoteluri cu Azuga Turism

Aprobarea de principiu a fu-
ziunii prin absorbþie a SIF
Hoteluri (CAOR) cu Azuga

Turism va fi discutatã, pe 28 aprilie,
de acþionarii CAOR, la cererea ac-
þionarului SIF1 Banat Criºana, con-
form unui raport transmis Bursei de

Valori Bucureºti.
SIF1 a plãtit, în 2013, 4,56 milioa-

ne euro pentru pachetul majoritar de
acþiuni al firmei “Azuga Turism”,
tranzacþia fiind investigatã ulterior
de procurorii DIICOT, în dosarul în
care au fost arestaþi, în 2014, fostul

preºedinte SIF1 Dragoº Bîlteanu ºi
Najib el Lakis, fost administrator
SIF1. Anchetatorii au susþinut, con-
form referatului întocmit în 2014, cã
cei doi au delapidat SIF1 Ba-
nat-Criºana, prin preluarea “Azuga
Turism”, cu ajutorul avocaþilor Ni-
colae Mergeani ºi Victor Prodan, ba-
nii obþinuþi din aceastã afacere fiind
utilizaþi pentru consolidarea poziþiei
în acþionariatul SIF1, cu depãºirea
pragului legal de deþinere (de 5%).
Dosarul nu a fost încã trimit în jude-
catã.

SIF Hoteluri este holdingul hote-
lier al SIF Banat Criºana, creat pe
structura fostei “Calipso” Oradea, cu
care au fuzionat alte cinci societãþi -
Rusca Hunedoara, Valy-Tim
Timiºoara, Beta Transport Cluj, Ho-
tel Meseºul Zalãu ºi Trans Euro Ho-
tel Baia Mare.

A.A.
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PARLAMENTARII AU VOTAT A DOUA OARA LEGEA DIP

Gheorghe Piperea (stânga) ºi Daniel Zamfir (dreapta)

LA CEREREA UNOR ACÞIONARI

ASF obligã SIF3 Transilvania
sã þinã alegeri ºi sã ia în
considerare toþi candidaþii

Autoritatea de Supraveghere Fi-
nanciarã (ASF) a obligat Directora-
tul SIF Transilvania sã asigure dez-
baterea, la Adunarea Generalã din
28 aprilie, a alegerii membrilor Con-
siliului de Supraveghere prin meto-
da votului cumulativ, în cazul apro-
bãrii acestei metode de cãtre ac-
þionari, aºa cum a solicitat un grup de
acþionari cu un pachet de 5% din ac-
þiunile companiei.

Intervenþia Autoritãþii a venit
dupã ce, recent, SIF3 Transilvania a
transmis cã nu va aplica metoda vo-

tului cumulativ, având în vedere cã
membrii Consiliului de Supraveghe-
re în funcþie au optat sã nu-ºi valori-
fice dreptul de a candida pentru
alegerea unui nou consiliu.

“În cadrul AGOA convocatã pen-
tru data de 28/29.04.2016 nu se va
proceda la alegerea unui nou Consi-
liu de Supraveghere prin metoda vo-
tului cumulativ înscrisã la punctul 22
al ordinii de zi", a precizat SIF3.

ADINA ARDELEANU
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