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l Plângere penalã la DNA împotriva lui Hans Klemm ºi a lui Valeriu
Zgonea l Florica Roman: “Oricare altã persoanã ar fi fost în poziþia
Ambasadorului american Hans Klemm ºi recunoºtea public cã ºi-a folosit
influenþa asupra preºedintelui Camerei Deputaþilor Valeriu Zgonea sã
treacã anumite legi era automat «sãltat» de mascaþi, reþinut ºi bãgat la
tubulaturã, la «Beciul Domnesc»”

ouã SIF-uri au depus la Autoritatea de Supraveghere
Financiarã (ASF) o plângere împotriva Fondului Proprietatea,
cerând arbitrului pieþei sã ancheteze
ofertele de plasament privat pentru
vânzarea de acþiuni Romgaz iniþiate
de FP, din aprilie ºi din octombrie
2015, potrivit unor surse din piaþã.
Se pare cã SIF1 Banat Criºana ºi
SIF3 Transilvania s-au aflat printre
investitorii care s-au simþit prejudiciaþi prin participarea la ofertele FP,
în condiþiile în care ambele anunþuri
au fost urmate de informãri cu
impact negativ asupra Romgaz.

SIF-uri cer ASF sã investigheze
O judecãtoare cere arestarea Douã
vânzãrile de acþiuni Romgaz fãcute de
ambasadorului SUA, mai Fondul Proprietatea
mult demonstrativ
D

J

udecãtoarea Florica Roman
a trimis, ieri, o plângere penalã la DNA împotriva
Excelenþei Sale, domnul
Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite la Bucureºti, ºi a lui Valeriu Zgonea, Preºedintele Camerei Deputaþilor, pentru comiterea
infracþiunilor de cumpãrare, respectiv trafic de influenþã, solicitând în acelaºi timp luarea în
considerare a arestãrii preventive
a acestora.
Autoarea plângerii penale ºtie cã
Hans Klemm beneficiazã de imunitate deplinã, iar Valeriu Zgonea de
imunitate specialã, dar menþioneazã
cã, prin cererea respectivã, a dorit sã
dovedeascã cât de uºor se pot construi “compuneri” penale în sezonul
denunþurilor ºi aratã cât de uºor este
sã vorbeºti despre “egalitate în faþa
legii” când te bucuri de imunitate
deplinã.

ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 6)

ZÂNUL DE LA BT ARE MEREU UN PLAN B

Banca Transilvania s-a lepãdat de CPBR
Ne-am obiºnuit ca Banca Transilvania (BT) sã se diferenþieze de celelalte instituþii de credit din þara noastrã, arãtând, în mai multe ocazii,
apropierea de clienþi, prin adoptarea
unor decizii unice în piaþã.
Pare cã Banca Transilvania chiar
are întotdeauna un plan…B, aºa cum,
de altfel, ne anunþa zânul de la BT în
spoturile publicitare ale bãncii.
În timp ce nicio instituþie din sistemul românesc nu a reacþionat, la începutul anului trecut, la explozia francului elveþian (CHF), în sensul împãrþirii
poverii cu clienþii, BT a spart gheaþa cu

A.S.
(continuare în pagina 14)

DUPÃ CE ASF A OMIS PREVEDEREA LA TRANSPUNEREA
DIRECTIVEI EUROPENE,

“operaþiunea Iceberg” fiind prima care
a lansat un program de conversie a
împrumuturilor contractate în CHF de
clienþii Volksbank, pe care a cumpãrat-o anul trecut.
Dacã niciuna dintre instituþiile de
credit nu au aplicat aceeaºi reducere
la sold pentru toþi debitorii, în cadrul
unui program de conversie, Banca
Transilvania a diminuat soldul tuturor creditelor luate în CHF cu un discount substanþial de 22,5%.
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 14)

ANCA DRAGU, DUPÃ CE A DISCUTAT CU
AURSF DESPRE ELIMINAREA IMPOZITULUI:

Proiectul legii RCA introduce posibilitatea “Darea în platã se taxeazã
limitãrii tarifelor
la sold”

Surse: BNP eliminã 5%
din personalul diviziei
britanice de
l Cristian Muntean, ASSAI: “Nu vãd suficientã determinare din partea
investment banking
Parlamentului, pentru aprobarea legii RCA în aceastã sesiune”
“BNP Paribas” SA, cea mai mare
bancã din Franþa, vrea sã-ºi diminueze cu aproximativ 5%, anul acesta,
personalul diviziei de investment
banking din Marea Britanie, conform unei surse apropiate situaþiei,
citate de Reuters, care menþioneazã
cã instituþia financiarã are un plan
amplu de tãiere a costurilor diviziei
afectate de înãsprirea normelor de
reglementare ºi de declinul
veniturilor.
Sursa afirmã cã BNP intenþioneazã sã taie 233 de posturi în Marea
Britanie, însã, totodatã, va angaja 60
de persoane, astfel cã totalul salariaþilor acesteia va atinge 3.105 în
2016, de la 3.278 în 2015.
Sursa mai declarã cã BNP va face
disponibilizãri ºi în Italia, în timp ce
va creºte uºor numãrul angajaþilor
sãi în Spania, Portugalia ºi Irlanda.
Oficialii “BNP Paribas” au refuzat sã facã vreo declaraþie cu privire
la cele publicate de Reuters.
Menþionãm cã, în primele trei luni
din anul curent, “BNP Paribas” ºi-a
majorat profitul faþã de perioada similarã din 2015, chiar dacã vânzãrile
sale au scãzut din cauza “mediului
nefavorabil”.
Câºtigul net al bãncii a atins 1,8
miliarde de euro, cu 10% mai mult
comparativ cu trimestrul întâi al
anului precedent. Vânzãrile BNP
s-au redus cu 2%, la 10,8 miliarde
de dolari. (V.R.)
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roiectul legii RCA, înregistrat
luni la Senat, introduce posibilitatea limitãrii tarifelor, potrivit expunerii de motive.
Autoritatea de Supraveghere Financiarã (ASF) nu a preluat în legea 237/2015 privind autorizarea
ºi supravegherea activitãþii de asigurare ºi reasigurare un articol
care i-ar fi permis sã limiteze
creºterea tarifelor RCA, din directiva europeanã Solvabilitate II, ºi
nu a oferit nici explicaþii pentru
aceastã omisiune, aºa cum ar fi
fost normal.
În schimb, ASF a propus pentru
proiectul legii RCA un articol similar, care a fost pãstrat în documentul depus în Parlament: “ASF

poate solicita asigurãtorilor sã notifice în prealabil majorarea tarifelor sau sã supunã aprobãrii sale
prealabile majorarea acestora
numai în cazul introducerii unui
sistem naþional general de control
al preþurilor”.
La solicitarea sã explice de ce nu
a transpus articolul 181 din Directiva Solvency I I , aplicabilã
începând cu ianuarie 2016, ASF
ne-a transmis: “ASF nu comenteazã acest aspect, având în vedere cã
articolul este în propunerea de lege
RCA ºi nu vrem sã influenþãm dezbaterile”.
ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 8)

l Avocatul Burada: “Impozitarea dãrii în platã
face legea inaplicabilã”

D

area în platã a imobilelor
puse garanþie în contractele
de credit se taxeazã prin
aplicarea impozitului la valoarea
soldului, a declarat, ieri, Anca Dragu, ministrul finanþelor publice,
care, anterior, a discutat cu reprezentanþii Asociaþiei Utilizatorilor
Români de Servicii Financiare din
România (AURSF) pe marginea
acestui impozit.
“Impozitul se aplicã la valoarea
soldului creditului, aºa cum este
înþelegerea conform Codului Fiscal”, a menþionat oficialul MFP,
rãspunzând unei întrebãri.
Alin Iacob, preºedintele AURSF,
a precizat, ieri, în cadrul unei conferinþe: “Am avut o întâlnire cu minis-

Deputatul liberal Daniel Cãtãlin
Zamfir s-a întâlnit, ieri, cu Dumitru
Viorel Mãnescu, preºedintele
Uniunii Naþionale a Notarilor Publici din România (UNNPR), în vederea identificãrii unei soluþii legate
de problema impozitãrii dãrii în
platã.

trul finanþelor, Anca Dragu ºi i-am
expus toate argumentele noastre pe
subiect, rugând-o sã analizeze aceastã situaþie care nu este generatoare de
venituri consistente pentru stat, dar
care este un obstacol în calea
aplicãrii legii”.
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 5)

IMPORTATORII NE TRATEAZÃ ÎN CONTINUARE CA O PIAÞÃ DE MÂNA A ZECEA

Caise ºi nectarine din Turcia, pline de reziduuri
de pesticide
l Ministrul Agriculturii Achim Irimescu a fost criticat pentru cã a vorbit despre salamul spãlat cu
oþet ºi peºtii cu viermi

A

chim Irimescu, ministrul
Agriculturii, a ºocat recent
opinia publicã, dupã ce a
anunþat cã suntem o piaþã de mâna a
zecea, unde se importã produse cu
probleme, ori expirate, ori cu
viermi.
Acum Autoritatea Naþionalã Sanitar Veterinarã ºi pentru Siguranþa
Alimentelor (ANSVSA) a retras de
la consum caise ºi nectarine proveni-

te din Turcia, deoarece depãºeau limita maximã admisã pentru un
fungicid.
Potrivit unui comunicat
ANSVSA, în urma verificãrilor din
perioada 5-11 mai, inspectorii
ANSVSA au descoperit “depãºiri
ale limitelor maxime admise pentru
reziduuri de pesticide, la probele
prelevate din fructe, caise ºi
nectarine, provenite din Turcia”.

Este vorba despre o cantitate de
250 de kg de caise, la care, buletinul de analizã a arãtat o depãºire a
limitei maxime admise pentru fungicidul kresoxim-metyl, utilizat
pentru controlul rapãnului (scab) ºi
a altor boli fungice pe o gamã largã
de culturi: sfeclã de zahãr; fructe,
inclusiv mere, struguri, pere; legume cucurbitacee; nuci pecan etc.
La data controlului, inspectorii

ANSVSA au constatat cã 171 de kg
din acest lot fuseserã comercializate.
Restul cantitãþii de fructe, care a fost
gãsit în depozitul unitãþii, în stare
avansatã de depreciere, a fost
distrus.
În ceea ce priveºte nectarinele,
probele au fost prelevate dintr-un lot,
în cantitate de 2.280 de kg. Rezultatele analizelor au indicat o depãºire a
limitei maxime admise pentru

acelaºi fungicid.
În prezent, operatorul economic
desfãºoarã operaþiunea de retragere a
fructelor din acest lot, sub supravegherea inspectorilor ANSVSA. (A.S.)
(continuare în pagina 14)

