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DUPÃ CE A AMENINÞAT CU RISC SISTEMIC SEVER, ISÃRESCU
RECUNOAªTE:

BNR a evaluat riscurile
dãrii în platã dupã opiniile

din piaþã
l Guvernatorul: “Nici Banca Naþionalã ºi nici bãncile nu au instrumente
pentru realizarea unui studiu de impact al legii”

Un pas înainte ºi doi înapoi.
Aºa aratã declaraþiile referitoare la

efectele Legii dãrii în platã pe care le
face Guvernatorul Bãncii Naþionale a
României (BNR), Mugur Isãrescu.

În urmã cu douã conferinþe, ºeful
Bãncii Centrale anunþa “apocalipsa”
în sistemul bancar, spunând cã a
identificat, pentru prima datã în ulti-
mii 26 de ani, un risc sistemic sever
în contextul proiectelor legislative,
focusându-se pe Legea dãrii în platã.

Acum câteva zile, Mugur Isãrescu
recunoºtea cã lucrurile nu pot fi vã-
zute cu claritate, iar ieri ºi-a întãrit
ideea cã incertitudinea pluteºte dea-
supra efectelor pe care noua lege ar
urma sã le aibã în sectorul bãncilor.

Mai mult decât atât, dupã ce în Ra-
portul asupra stabilitãþii financiare
Banca Naþionalã sublinia: “BNR
identificã pentru prima oarã un risc
sistemic sever. În ultimele 6 luni s-au
intensificat iniþiativele legislative
care îºi propun sã reglementeze do-
meniul financiar-bancar prin inter-
venþia retroactivã în contractele
încheiate între bãnci ºi clienþi. Legea
privind darea în platã este cea mai cu-
noscutã iniþiativã de acest gen; la ree-
xaminarea legii au fost adoptate o se-
rie de amendamente care corecteazã

o parte dintre problemele semnalate.
Dar problema de fond o reprezintã

stabilitatea ºi predictibilitatea cadru-
lui legislativ. Existã ºi alte iniþiative
legislative care pot afecta stabilitatea
financiarã, motivate în parte ºi de
faptul cã anul 2016 este un an

electoral”, ieri, Guvernatorul a spus
cã Banca Centralã nu are niciun fel
de studiu care sã stea la baza
afirmaþiilor de mai sus.

EMILIA OLESCU
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ªeful KazMunaiGas respinge
acuzaþia cã vreun oficial român
a luat ºpagã pentru Rompetrol
l Azamat Zhangulov: “Nu ne putem imagina sã fim acuzaþi de acest tip de
fapte”

M
emorandumul pri-
vind privatizarea
“Rompetrol Rafina-
re”, semnat în 2013,

între Guvern ºi Grupul Rompe-
trol, a stârnit numeroase contro-
verse de-a lungul timpului ºi nu a
ajuns, niciodatã, sã fie implemen-
tat.

Unul dintre cei mai virulenþi critici
a fost Traian Bãsescu, care a fãcut
deseori referire la un posibil dosar
penal pentru Victor Ponta, din cauza
acestei înþelegeri, acuzându-l pe pri-

mul ministru cã vrea “sã fure cu
mâna Parlamentului 400 milioane de
dolari”.

În noiembrie 2014, Cãtãlin Predo-
iu, atunci prim-vicepreºedinte PDL,
îl acuza pe Victor Ponta cã a luat
mitã pentru Memorandumul cu
Rompetrol. În cadrul unei conferinþe
de presã, Predoiu a întrebat dacã
ºeful Guvernului a negociat în Dubai
mita pentru semnarea Memorandu-
mului privind datoriile KazMunai-
Gas ºi dacã la presupusele negocieri
au participat ºi persoane din afara

Guvernului. “L-aº întreba ºi eu pe
Victor Ponta câteva lucruri: Îl întreb
dacã a semnat el însuºi Memorandu-
mul guvernamental privind datoria
KazMunaiGas. Îl întreb dacã a nego-
ciat în Dubai mita pentru KazMunai-
Gas. Îl întreb dacã la negocierile
pentru mitã au participat ºi persoane
din afara Guvernului", a afirmat Cã-
tãlin Predoiu, citat de stiripesurse.ro.
La solicitarea unui jurnalist de a fi
mai specific, Cãtãlin Predoiu a spus
cã “orice întrebare pleacã de la o
informaþie”.

În iulie 2013, Gabriel Dumitraºcu,
fost ºef OPSPI, afirma cã, în vremea
Guvernului Boc, negocierile privind
datoriile Rompetrol au fost purtate
direct de cãtre Departamentul de
Informaþii ºi Protecþie Internã din ca-
drul Ministerului Afacerilor Interne
(DGIPI) .

Referitor la acuzaþiile fãcute, în
spaþiul public, de politicieni, privind
memorandumul cu statul român,
Azamat Zhangulov, senior vicepre-
sident al KMG Internaþional, a spus:
“Vã asigur cã KMG Internaþional
are o politicã strictã ºi nu ne putem
imagina sã fim acuzaþi de acest tip de
fapte.

ADINA ARDELEANU
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“Piraeus Bank”: “Guvernul elen
trebuie sã punã în aplicare
reformele, nu doar sã le elaboreze”
l Randamentul obligaþiunilor greceºti - la
nivelul minim al anului, în aºteptarea acordului
cu creditorii

Preºedintele celei mai mari bãnci
din Grecia, “Piraeus Bank”, a luat în
vizor guvernul condus de premierul
Alexis Tsipras, declarând cã acesta
trebuie sã punã în aplicare pe deplin
reformele, nu doar sã le elaboreze,
dacã vrea ca þara sa sã revinã la
creºtere economicã.

“Grecia trebuie sã punã în aplicare
mãsuri, guvernul trebuie sã consoli-
deze rolul sectorului privat, iar rolul
statului în economie sã fie restricþio-
nat”, a declarat Michalis Sallas, citat
de Financial Times (FT).

Conform FT, oficialul “Piraeus
Bank” a exprimat “frustrarea pe
care o simt bancherii de top din
Atena cu privire la amânarea cu
ºase luni a finalizãrii analizei pro-

gresului fãcut de Grecia în cel de-al
treilea program de salvare, obþinut
în vara lui 2015”.

Sallas ºi alþi bancheri dau vina pe
guvernul condus de Tsipras mai mult
decât pe creditori pentru aceastã amâ-
nare ºi aduc în atenþie riscul ca Atena
sã nu-ºi poatã plãti datoria suveranã,
respectiv sã intre într-o nouã crizã.

Sallas a subliniat: “Prioritatea gu-
vernului este sã refacã încrederea, sã
reconstruiascã stabilitatea ºi sã îi
aducã înapoi pe investitori. Astfel,
sistemul bancar va putea sã se redre-
seze ºi sã joace un rol important în
revenirea la creºtere”.

A.V.

(continuare în pagina 3)

BCE va testa patru
bãnci care pot intra
în supravegherea sa

Banca Centralã Europeanã (BCE)
realizeazã o analizã aprofundatã a
patru bãnci care ar putea intra în su-
pravegherea sa directã, conform
anunþului fãcut ieri de instituþia
financiarã de la Frankfurt.

Cele patru bãnci sunt “Banca Me-
diolanum” din Italia, divizia irlande-
zã a bãncii americane “Citigroup”,
“Abanka” din Slovenia ºi “Rietumu
Banka” din Letonia.

“Evaluarea cuprinzãtoare include
o analizã a calitãþii activelor din bi-
lanþul bãncilor ºi un test de stres care
va verifica rezistenþa acestora la
ºocuri”, a informat BCE.

Rezultatele analizei sunt aºteptate
sã fie publicate în noiembrie.

În prezent, BCE supravegheazã
129 de bãnci mari din zona euro.

Amintim cã testele de stres deru-
late anul acesta în rândul celor mai
mari bãnci europene au început la
data de 24 februarie. Printre cele 39
de mari bãnci europene supuse noii
runde de teste, se numãrã “Erste
Group” ºi “Raiffeisen Landesban-
ken Holding” din Austria, “Société
Générale” ºi “Credit Agricole” din
Franþa, “UniCredit” ºi “Intesa San-
paolo” din Italia, “ING Groep” din
Olanda ºi “OTP Bank” din Ungaria.
Grupul bancar elen “National Bank
of Greece” a fost testat în 2015 ºi, în
consecinþã, nu va fi analizat ºi în
2016.
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VLAD GRIGORESCU, MINISTRUL ENERGIEI:

“CNU extrage în jur de 10% din necesarul de
consum naþional de uraniu”

Situaþia de la Compania Naþionalã
a Uraniului (CNU) este unul dintre
cele mai rãsunãtoare eºecuri ale tre-
cutului nostru, la nivel managerial ºi
al politicilor publice, a declarat, ieri,
ministrul Energiei, Vlad Grigorescu,
în cadrul unei conferinþe de presã.

În cursul lunii februarie, Nuclea-
relectrica a anunþat faptul cã a decis
sã cumpere combustibil nuclear de la
o firmã din Canada, Cameco Inc,
pentru cã preþul a fost mai bun decât
cel al Companiei Naþionale a
Uraniului (“CNU”).

La începutul lunii aprilie, repre-
zentanþii Ministerului Energiei au
arãtat cã societatea se confruntã în
prezent cu probleme economico-fi-
nanciare cauzate de factori precum:
din 2011, societatea nu a mai benefi-
ciat de subvenþii; încetarea exploatã-
rii în zãcãmintele din Banat ºi Bihor;
scãderea rezervelor exploatabile în
zãcãmântul Crucea-Botuºana; blo-

carea investiþiilor privind deschide-
rea unei noi mine de uraniu în judeþul
Neamþ, precum ºi subfinanþarea
acumulãrii la stocul de rezervã de
stat a concentratelor tehnice de
uraniu.

Vlad Grigorescu considerã inac-
ceptabilã situaþiaCNU,având învede-
re faptul cã, încã din 2011, era cuno-
scutã perspectiva actualelor exploatã-
ri: “Am ajuns aici, pentru cã nu am fã-
cut la momentul potrivit ceea ce trebu-
ia sã facem. În mod natural, o exploa-
tare se epuizeazã. Orice companie, nu
numai în minerit, are anumite rezerve.
Pe mãsurã ce exploateazã, deschide
perimetre noi pentru a-ºi îndeplini
obligaþiile contractuale”.

De asemenea, acesta a mai men-
þionat faptul cã CNU extrage la mo-
mentul actual în jur de 10% din ne-
cesarul de consum naþional, ceea ce
înseamnã cã restul de livrãri le va
face din rezerve ºi import pe o

perioadã limitatã de timp. Vlad Gri-
gorescu este de pãrere cã “nu se pune
problema ca noi sã nu ne putem asi-
gura resursele de energie necesare”.

ISABELLE STAN
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ANPC a pierdut douã procese colective cu Bancpost
ºi unul cu OTP Bank

l Deciziile nu sunt definitive, iar Autoritatea va depune Apel

Autoritatea Naþionalã pentru
Protecþia Consumatorilor
(ANPC) a pierdut douã

procese colective pe care le înainta-
se în instanþã împotriva Bancpost ºi
unul pe care îl are cu OTP Bank.

Potrivit reprezentanþilor Bancpost,
una dintre cele douã acþiuni ANPC a
fost respinsã la data de 11 aprilie 2016
de Tribunalului Bucureºti, în timp ce a
doua hotãrâre a fost promunþatã de
aceeaºi instanþã în 28 aprilie. În acest
caz, Autoritatea a solicitat modificarea
contractelor Bancpost aflate în curs de
executare, “prin eliminarea clauzelor

pretinsabuzive privind dobânda, comi-
sionul de analizã ºi rambursarea în ace-
eaºi monedã a creditului acordat în
CHF”, dupã cum ne-au spus reprezen-
tanþii Bancpost.

Ambele dosare au ca obiect
acþiuni întemeiate pe dispoziþiile Le-
gii nr. 193/2000 privind clauzele
abuzive din contractele încheiate
între profesioniºti ºi consumatori.

ANPC a pierdut ºi în faþa OTP
Bank, într-un proces colectiv pe cla-
uze abuzive, dupã ce, la începutul
anului, a câºtigat definitiv într-un alt
proces de tip class action cu aceeaºi

bancã.
Deciziile pot fi atacate cu Apel în

termen de 30 de zile de la comunica-
re, fiind pronunþate în primã instan-
þã. Hotãrârile instanþelor de judecatã
nu au fost comunicate pãrþilor,
conform surselor citate.

Reprezentanþii ANPC ne-au spus
cã Autoritatea intenþioneazã sã de-
punã apel în procesele cu bãncile
pierdute pe fond.

Autoritatea a mai câºtigat, în pri-
mã instanþã, procese cu efect erga
omnes cu Banca Româneascã ºi
Alpha Bank ºi a pierdut un litigiu cu

Credit Europe Bank IFN.
ANPC are pe rolul instanþelor

câteva zeci de procese colective cu
bãnci precum Volksbank, Credit Eu-
rope Bank, Raiffeisen Bank, Piraeus
Bank, BCR, ING Bank, BCR Banca
pentru Locuinþe.

În cazurile în care ANPC câºtigã
definit procese de tip class action,
bãncile sunt obligate sã elimine clau-
zele declarate abuzive de cãtre in-
stanþã din toate contractele de credit
similare cu cele judecate în justiþie.

E.O.

Azamat Zhangulov (dreapta), senior vicepresident al KMG

International, s-a prezentat, ieri, la audieri la DIICOT.


