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DAN SUCIU:

“Guvernul nu a trimis
Legea dãrii în platã la
CCR ºi nu a discutat

pe subiect”

Guvernul nu a trimis Legea
dãrii în platã la Curtea Con-
stituþionalã a României

(CCR) ºi nici nu a discutat sã facã
acest lucru, ne-a asigurat, ieri, Dan
Suciu, purtãtorul de cuvânt al Exe-
cutivului.

Conform avocatului Gheorghe Pi-
perea, care a redactat textul legisla-
tiv, ieri a fost ultima zi în care Guver-
nul ar fi putut sã conteste legea la
CCR.

Astãzi, Legea dãrii în platã ar tre-
bui sã ajungã pe masa preºedintelui,
care are obligaþia s-o promulge în
termen de zece zile. Klaus Iohannis
nu poate sã întoarcã a doua oarã le-
gea în Parlament, dar are posibilita-
tea s-o trimitã la Curtea Constituþio-
nalã, în cinci zile dupã ce o primeºte,
dupã cum ne-a spus domnul Piperea,
care estimeazã cã ºeful statului nu va
face acest lucru.

Dupã un an de dezbateri ºi decla-
raþii pro ºi contra, deputaþii au votat,
sãptãmâna trecutã, Legea dãrii în
platã, cu o majoritate covârºitoare
(207 voturi pentru, unul împotrivã ºi
o abþinere).

Legea a fost adoptatã cu câteva
amendamente, printre care se numã-
rã urmãtoarele: Programul Prima
Casã a fost eliminat de sub efectul le-
gii; plafonul pentru suma împrumu-
tatã la momentul contractãrii credi-
tului a fost stabilit la 250.000 de
euro, de la 150.000 euro cât fusese

iniþial; de noile reglementãri vor be-
neficia ºi debitorii deja executaþi si-
lit; toate creditele ipotecare luate
pentru realizarea unei locuinþe, indi-
ferent cã au fost garantate cu un
teren, vor intra sub auspiciile
textului legislativ.

Între timp, în ultima perioadã, o
parte din bãnci au majorat avansul la
creditele ipotecare, alte instituþii fi-
nanciare anunþând cã, dacã Legea
dãrii în platã va fi aprobatã, atunci
vor înãspri condiþiile de creditare.

Deputatul liberal Daniel Cãtãlin
Zamfir, care a promovat legea, ne-a
spus, la finalul sãptãmânii trecute, cã
lucreazã la o lege similarã dedicatã
creditelor contractate prin
Programul Prima Casã.

E.O.

Aliaþii lui Merkel:
“Viitorul preºedinte
al BCE trebuie sã fie
german”

Urmãtorul preºedinte al Bãncii
Centrale Europene (BCE) ar trebui
sã fie din Germania, a afirmat, ieri,
conservatorul Hans-Peter Friedrich,
vicepreºedintele grupului parlamen-
tar al Uniunii Social-Creºtine
(CSU), ramura bavarezã a Uniunii
Creºtin-Democrate (CDU), partidul
cancelarului Angela Merkel.

Hans-Peter Friedrich, fost minis-
tru de Interne, a afirmat, citat de coti-
dianul Bild, cã politica pe care o
duce actualul preºedinte al BCE, ita-
lianul Mario Draghi, “a dus la o pier-
dere masivã a credibili tãþi i
instituþiei”.

“Urmãtorul ºef al BCE va trebui
sã fie un german, care simte limitele
tradiþionalei politici monetare stabi-
le a Bundesbank (n.r. – banca centra-
lã germanã)”, a spus Friedrich.

La rândul sãu, Markus Söder, mi-
nistrul de Finanþe al landului Bava-
ria, a afirmat, citat de Bild am Son-
ntag, cã a venit timpul pentru “o
schimbare de direcþie”, în care sã se
simtã mai mult influenþa germanã.

Mandatul lui Mario Draghi expirã
în 2019.

Oficialii Ministerului German de
Finanþe au declarat cã problema suc-
cesorului lui Draghi nu este relevan-
tã în prezent, dat fiind cã acesta nu va
pãrãsi BCE mai devreme de luna
noiembrie 2019.

V.R.

PROIECT DE LEGE PENTRU SCHIMBAREA STATUTULUI BÃNCII NAÞIONALE

Senatorul Cristiana Anghel:
“BNR, un monstru care mãnâncã din

suveranitatea poporului”
l Ilie Nãstase: “Isãrescu nu bagã pe nimeni în seamã”

C
onducerea BNR ar
putea sã fie obligatã sã
rãspundã în faþa legii în
cazul sãvârºirii unor

fapte de naturã civilã sau penalã,
în cazul în care proiectul de modi-
ficare a Statutului Bãncii Naþiona-
le a României, iniþiat de Senatorul
ALDE, Cristiana Anghel, va fi
aprobat.

Cristiana Anghel spune cã, în pre-
zent, BNR este “stat în stat”, întrucât
Art. 25 alin (3), din Legea Statutului
BNR (312/2004), prevede: “Mem-
brii Consiliului de administraþie al

Bãncii Naþionale a României ºi per-
sonalul acesteia, însãrcinat sã exer-
cite atribuþii de supraveghere pru-
denþialã, nu rãspund civil sau penal,
dupã caz, dacã instanþele judecãto-
reºti constatã îndeplinirea sau omi-
siunea îndeplinirii de cãtre aceste
persoane, cu bunã-credinþã ºi fãrã
neglijenþã, a oricãrui act sau fapt în
legãturã cu exercitarea, în condiþiile
legii, a atribuþiilor de supraveghere
prudenþialã”.

A.A.

(continuare în pagina 5)

FRANCEZII NU SE MAI AMUZÃ LA “GLUMELE” LUI FRANÇOIS HOLLANDE

Stare de urgenþã pentru salvarea unui preºedinte terminat

Europa a rãsuflat uºuratã când,
în urma unor jocuri politice
murdare, Frontul Naþional

nu a obþinut victoria în alegerile re-
gionale din Franþa.
Expresia “scopul
scuzã mijloacele” a
definit aceste alegeri
ºi va continua sã fie
crezul preºedintelui
François Hollande
pânã la alegerile ge-
nerale de anul viitor.

Confruntat cu spectrul real al pier-
derii fotoliului de la Élysée,
preºedintele francez a “instituit” re-
lativ recent o nouã stare de urgenþã,

de data aceasta economicã, în scopul
reducerii ºomajului.

“Dacã nu voi avea succes cu redu-
cerea ºomajului pânã la sfârºitul
mandatului, credeþi cã mã voi pre-
zenta în faþa cetãþenilor în 2017?”, îl
întreba François Hollande pe repor-
ter, cu ocazia unui interviu televizat
din noiembrie 2014. Declaraþia a
fost interpretatã în presã ca o promi-
siune a preºedintelui de a nu mai
candida pentru un nou mandat. Între
timp, Hollande a precizat cã
promisiunea a fost o “greºealã”.

Pe fondul stãrii de urgenþã econo-
micã, guvernul de la Paris a venit cu
o serie de propuneri, extrem de timi-

de, pentru liberalizarea pieþei mun-
cii, care “funcþioneazã” pe baza unui
Cod al Muncii de peste 2.000 de pa-
gini. A fost anunþat ºi un program de
stimulare a angajãrilor pentru persoa-
nele cu o calificare redusã, a cãrui
valoare este de 2 miliarde de euro.

Criticile din presa internaþionalã
nu au întârziat sã aparã. Bloomberg
scrie cã “starea de urgenþã economi-
cã este un non-eveniment”, în condi-
þiile în care “propunerile nu repre-
zintã decât vechi trucuri utilizate de
toate guvernele franceze în ultimele
decade”, conform opiniilor preluate
de agenþia de presã.

(continuare în pagina 15)

OFICIUL DE CADASTRU ªI PUBLICITATE IMOBILIARÃ SIBIU:

“Klaus Iohannis nu mai este
proprietarul casei pentru care se judecã”

l Preºedintele Forumului Democrat al
Germanilor: “FDGR nu are nicio legãturã cu casa
respectivã, nici nu a avut, nici nu va avea”

Preºedintele Klaus Iohannis ºi
soþia sa, Carmen, nu mai sunt
începând de ieri proprietarii

casei din centrul Sibiului pentru care
se judecã de mai mulþi ani, fiind ra-
diaþi din Cartea Funciarã, însã mai au
la dispoziþie douã cãi de contestaþie,

a precizat, ieri, Puiu Nicolae Fesan,
directorul Oficiului de Cadastru ºi
Publicitate Imobiliarã (OCPI) Sibiu.

“Cu privire la cererea de rectifica-
re nr. 29841/07.04.2016 formulatã
de Administraþia Finanþelor Publice
Sibiu, în temeiul Deciziei Civile
nr.235/Ap emisã de Tribunalul
Braºov, Secþia I Civilã din data de
16.05.2014, în dosar nr.
262/62/2014 ºi a Deciziei Civile nr.
655/R emisã de Curtea de Apel
Braºov, Secþia Civilã din data de
12.11.2015, în dosar nr. 262/62/2014
cererea a fost soluþionatã prin admi-
tere, conform încheierii de carte fun-
ciarã nr. 29841 din data de
18.04.2016", se aratã într-un rãspuns

transmis ieri de cãtre OCPI Sibiu ºi
citat de Agerpres.

Prin cererea de rectificare admisã
s-a dispus radierea dreptului de pro-
prietate asupra imobilului situat în
Sibiu, str. N. Bãlcescu nr 29, a lui Io-
hannis Klaus Werner ºi soþia Iohan-
nis Carmen Georgeta, susþine OCPI
Sibiu.

“Împotriva încheierii se poate for-
mula cerere de reexaminare în ter-
men de 15 zile de la comunicare în
conformitate cu prevederile art. 31
alin. 2 din Legea nr. 7/1996 a Cadas-
trului ºi Publicitãþii Imobiliare cu
modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re. (A.G.)

(continuare în pagina 2)

Marii exportatori de petrol
nu îngheaþã producþia

l Preþul þiþeiului scade

Cotaþiile petrolului brut au scãzut
ieri, pe pieþele externe, dupã ce, în
ziua precedentã, principalii exporta-
tori de profil din lume nu au reuºit sã
ajungã la un acord privind îngheþa-
rea producþiei la nivelul din ianuarie.

Eºecul negocierilor a fost deter-
minat de tensiunile dintre Arabia Sa-
uditã ºi Iran, iar acest rezultat al
întrunirii dintre marii producãtori,
care a avut loc la Doha (Qatar), a ali-
mentat temerile cã principalele state
producãtoare îºi vor intensifica
eforturile de majorare a cotei de
piaþã.

Duminicã, statele membre ale
Organizaþiei Þãrilor Exportatoare de
Petrol (OPEC), Rusia ºi alþi exporta-
tori s-au întâlnit ca sã discute pe mar-
ginea îngheþãrii producþiei de petrol
la nivelul din ianuarie, în încercarea
de a sprijini preþul þiþeiului, pe o piaþã
suprasaturatã. Dar, participanþii nu

au reuºit sã ajungã la un acord, dupã
ce Arabia Sauditã i-a cerut Iranului,
ai cãrui reprezentanþi nu au venit la
Doha, sã semneze înþelegerea. Însã,
Iranul a exclus îngheþarea producþiei
sale.

Iranul, care îºi redreseazã expor-
turile petroliere dupã ridicarea sanc-
þiunilor internaþionale (în ianuarie),
a exclus orice limitare a producþiei
sale înainte sã ajungã la nivelul ante-
rior impunerii sancþiunilor. Oficialii
de la Teheran cred cã ideea alãturãrii
la un acord de îngheþare a producþiei
este “ridicolã”.

Reprezentantul Arabiei Saudite,
Mohammed bin Salman, a declarat
cã regatul sãu nu îºi va diminua pro-
ducþia dacã alþi producãtori majori
nu îºi iau acelaºi angajament.

A.V.

(continuare în pagina 6)

CÃLIN
RECHEA

RÃZBOIUL CREDITELOR ÎN CHF CONTINUÃ

Piperea: “Nu am abandonat lupta pentru
conversia creditelor în franci elveþieni”

l Surse: “Peste zece procese câºtigate definitiv împotriva bãncilor ºi aproape 90 - pe fond, pe
îngheþarea cursului”

Lupta pentru aprobarea Legii
dãrii în platã a umbrit demer-
surile fãcute de unii parla-

mentari ºi avocaþi referitoare la
conversia creditelor contractate în
franci elveþieni (CHF).

Aceºtia declarã, însã, cã nu au re-

nunþat la rãzboiul pe care îl duc pen-
tru transformarea împrumuturilor
din CHF în lei, la un curs istoric.

Avocatul Gheorghe Piperea ne-a
declarat: “Nu am abandonat lupta
pentru conversia creditelor luate în
franci elveþieni. Eu lupt pe patru

fronturi: procesele din instanþã - ºi
pânã acum am câºtigat în jur de 10,
douã decizii fiind definitive; de-
mersul la Avocatul Poporului ca sã
facã recurs în interesul legii; sesi-
zarea la Curtea Europeanã pentru
Justiþie (CJUE) în cadrul unor pro-

cese; susþinerea proiectului de lege
care prevede îngheþarea cursului la
valoarea din momentul contractãrii
lui”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 5)


