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AMENDAMENT LA LEGEA ANEI BIRCHALL

Deputatul Zamfir cere conversia
creditelor din CHF în lei, la cursul
istoric

D
În harta din stânga, previziunile analiºtilor CAIET privind câºtigãtorii alegerilor locale,
în harta din dreapta rezultatele parþiale.

C

e ar mai fi de citit printre
rîndurile
comunicatelor
BEC care, lîngã nume de
oameni ºi partide, aºazã un
procent. Cine are mai multe voturi
cîºtigã primãria ºi, proporþional, un numãr de locuri în consiliul local. Mai
simplu de atît, nici cã se poate! Desigur,
din punct de vedere al efectului electoral-administrativ
nu mai este nimic
de adãugat. Însã,
nici numele, nici
sigla partidului ºi
nici procentul elecCORNEL
CODIÞÃ
toral nu dezvãluie
ceea ce se întîmplã,
în adîncuri, cu politica din România.
”Cîºtigãtori ºi învinºi” pare o axã capabilã sã dea sens interpretãrii spaþiului
politic. Întrucîtva, dar nici pe departe atît
de mult pe cît au dorit lecturile simpliste
ºi interesate ale comentatorilor ºi ale þuþãrilor de pe statele de platã ale televiziunilor ”angajate”. Am în faþã cele douã
hãrþi cu previziunile, respectiv rezultatele electorale publicate de ziarul ”Bursa”
la patru zile distanþã (3/7. 06.2016).

O performanþã! Gradul de suprapunere este mai mare de 80%!!! Toatã
hãrmãlaia mediaticã despre ”catastrofala înfrîngere a PNL-ului” are o bazã,
dar una foarte micã ºi fragilã. Faþã de
previziunile fãcute cu douã zile înainte
de alegeri, PNL a pierdut Timiºul (la
PSD), Bihorul (la PSD), Sãlajul (la
PSD), Satu-Mare (la PSD) ºi Mureºul
(la UDMR), dar a smuls, nesperat, din
îmbrãþiºarea PSD-ului, Cãlãraºul ºi
Suceava. Nu e un succes, dar nici o catastrofalã înfrîngere! Cît despre Bucureºti, aici, în afarã de sectorul 3, unde
mandatul lui Negoiþã era dat ca sigur,
de mai toatã lumea, competiþia pentru
restul sectoarelor, ca ºi pentru primãria
cea mare a Municipiului a fost multã
vreme deschisã. Bifarea Bucureºtiului, dupã alegeri, în tabãra PSD-ului
este mai puþin o victorie a acestui partid ºi mult mai mult, hotãrîtor chiar, un
cadou fãcut de PNL, prin ºirul neîntrerupt de gafe, inconsistenþe ºi crasã batjocurã cu care inepta conducere a
”istoricului partid” a tratat electoratul
bucureºtean. Sã nu fii în stare sã profilezi un candidat credibil, competitiv,
pentru primãria Bucureºtilor, nici cu o

sãptãmînã înainte de începerea campaniei electorale, este dovada clarã cã
acest partid nu are nici pe departe o
conducere politicã, ci doar una nominalã. Ori cã, politicã sau nu, conducerea PNLa desconsiderat, pînã la batjocurã, cel mai fidel ºi mai prestigios bazin electoral al sãu, ceea ce nu poate fi
calificat decît ca ”prostie politicã”.
Altfel spus, la Bucureºti, PNL-ul s-a
împuºcat singur în picior ºi nu vãd nici
un motiv sã se mai mire cineva cã nu a
putut sã alerge prea repede, ori sã
cîºtige cursa!
Alte douã concepte politice au
fost folosite pentru lectura politicã a
rezultatelor alegerilor locale. În ziarul ”Bursa”, Cristian Pîrvulescu a
dat o descifrare din perspectiva ”valorii intermediare”, o situaþie care se
întîlneºte în multe alte sisteme electorale, unde între douã termene, pentru alegerile ”majore” (parlamentare/prezidenþiale), se intercaleazã un
moment al alegerilor locale sau parþiale, ceea ce dã o coloraturã specialã
cîmpului psihologic în care electoratul îºi manifestã votul.
(continuare în pagina 3)

eputatul liberal Daniel
Cãtãlin Zamfir a anunþat
cã cere, în aceastã dimineaþã, conversia creditelor din franci elveþieni (CHF) în lei,
la cursul istoric, depunând un amendament la proiectul de lege al Anei
Birchall, deputat PSD.
Textul de lege prevede conversia
împrumuturilor contractate în valutã. Conform Anei Birchall, creditele
luate în CHF ar urma sã fie convertite la o valoare determinatã ca medie
aritmeticã a cursurilor medii lunare
din luna acordãrii creditului pânã la
momentul conversiei.
Parlamentarul ne-a precizat: “Aºa
cum anunþasem, am mers astãzi (n.r.
ieri) sã depun amendamentul la acest
proiect, însã au mai fost de efectuat
câteva chestiuni tehnice pe text. Lucrãm la el ºi mâine (n.r. astãzi)
dimineaþã îl depun”.
Recent, Daniel Zamfir ºi-a anunþat intenþia sã amendeze aceastã lege,
precizând: “Am discutat ºi cu liderul
deputaþilor UDMR, Mate Andraº,
cu care am convenit cã legea, aºa
cum a ieºit din Senat, este inadmisibilã ºi vom discuta plecând de la propunerea lor (n.r. a unui grup de parlamentari care a promovat un alt proiect de lege pe aceeaºi temã). Noi am
finalizat amendamentul pe care îl voi
discuta cu asociaþiile ºi cu câþiva colegi din Comisia Juridicã ºi îl voi
depune la Parlament”.
Iniþiativa legislativã a Anei Birchall nu este singura din Parlament
care are acest obiectiv, dar este pro-

LA TERMENUL DE ASTÃZI

Zona euro,
susþinutã de
cheltuielile
gospodãriilor ºi
investiþiile
private
Economia zonei euro a crescut cu
0,6% în primul trimestru din anul curent, consemnând astfel cea mai importantã ratã de expansiune din ultimele 12 luni, susþinutã de cheltuielile gospodãriilor ºi investiþiile sectorului privat, conform Eurostat.
Datele oficiale publicate ieri aratã
cã PIB-ul uniunii monetare a sporit
cu 0,6% faþã de trimestrul întâi din
2015, respectiv cu 1,7% în ritm
anual. Estimarea preliminarã, anunþatã la finele lunii aprilie, anunþa o
creºtere economicã trimestrialã de
0,6%, respectiv o expansiune anualã
de 1,6%.
Cea mai mare economie europeanã, Germania, a avut o creºtere de
0,7% în trimestrul întâi din 2016,
faþã de ultimele trei luni din 2015.
Economia Franþei a sporit cu 0,6%,
iar cea a Italiei – cu 0,3%.
Singura þarã din zona euro afectatã de declinul PIB în perioada ianuarie-martie 2016 a fost Grecia. Economia elenã a scãzut cu 0,5% în intervalul menþionat.
Eurostat nu a furnizat cifre privind
evoluþia economiilor din Irlanda,
Luxemburg ºi Malta.
V.R.
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Remus Borza: “Hidroelectrica
iese din insolvenþã 99%”

H

idroelectrica va ieºi din
insolvenþã, astãzi, cu o
probabiliate de 99%, opineazã Remus Borza, administratorul judiciar al companiei.
“Da, cu o probabilitate de 99%
Hidroelectrica va ieºi din insolvenþã (n.r. astãzi)”, ne-a declarat
domnul Borza, adãugând: “Dacã
nu va ieºi din insolvenþã, cel puþin
se va judeca dosarul, va rãmâne în
pronunþare ºi probabil judecãtorul
va amâna pronunþarea vreo
sãptãmânã”.
Recent, administratorul judiciar
a fãcut ºi un bilanþ activitãþii sale din
ultimii ani la conducerea Hidroelectrica: “În 2012 am preluat cea mai
îndatoratã companie din România, cu
1,2 miliarde de euro datorii. Astãzi Hidroelectrica nu mai datoreazã nimãnui
un leu. Am reuºit performanþa, fãrã sã
þepuim pe nimeni, sã plãtim aceºti bani

la valoare nominalã, ban pe ban. În
2012 am preluat o societate cu 177 de
milioane de euro pierderi pe ultimele
douã exerciþii financiare. (...) În ultimii
trei ani de zile, Hidroelectrica a înche-

iat exerciþiile financiare cu un profit
brut cumulat de peste 500 de milioane de euro. A reuºit performanþa o
companie în insolvenþã, caz unic în
lume, sã dea dividende acþionarilor". El a apreciat cã ceea ce s-a realizat la Hidroelectrica în perioada
insolvenþei este un adevãrat miracol
economic: “În aceºti ani am reuºit sã
facem un miracol la Hidroelectrica,
sã o transformãm în cea mai eficientã, cea mai profitabilã companie din
România. (...) 500 de milioane de
euro profit operaþional din 850 de
milioane de euro cifrã de afaceri”.
Într-un interviu recent acordat
ziarului “BURSA”, Remus Borza
a precizat cã dacã societatea iese
din insolvenþã în mai-iunie, putem
vorbi de o listare în noiembrie.
A.A.
(continuare în pagina 4)

COMPANIA ACUZÃ UN BLOCAJ DE COMUNICARE NEOBIªNUIT

IIC Group nu mai vrea sã cumpere
Carpatica Asig
l Miºu Negriþoiu spune cã are discuþii cu mai mulþi investitori pentru
“Carpatica Asig”, aºa cum spunea ºi în cazul Astra
International Insurance Consortium (IIC Group) BV a anunþat, ieri,
cã a întrerupt finalizarea procesului
de achiziþie a “Carpatica Asig”,
acuzând “un blocaj de comunicare
neobiºnuit”. Termenii în care posibilul investitor descrie situaþia de la
“Carpatica Asig” ºi relaþia cu autoritãþile noastre pot fi interpretaþi drept
extrem de duri, pentru un comunicat
de presã.
Reprezentanþii IIC Group au transmis: “IIC Group a avut o imagine

clarã asupra planului de revitalizare
ºi redresare necesar al Carpatica
Asig ceea ce ar fi creat un viitor promiþãtor pentru companie. Din cauza
statutului special al Carptica Asig,
care este sub administrarea specialã a
Fondului de Garantare al Asiguraþilor, grupului IIC i-a fost negat accesul
la informaþii importante ºi relevante
referitoare la statusul companiei.
ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 7)

iectul care se aflã în cel mai avansat
stadiu de dezbatere, respectiv la Comisia Juridicã din Camera Deputaþilor, care este for decizional.
O altã iniþiativã pe aceeaºi temã,
promovatã de un numãr de 18 parlamentari din toate partidele politice,
urmãreºte ca rambursarea totalã sau
parþialã anticipatã a împrumuturilor
bancare sã poatã fi efectuatã ºi în lei,
la cursul de schimb mediu lunar, stabilit de BNR, din luna în care a fost
încheiat contractul de împrumut.
În ultimul an, câteva bãnci din pia-

þa noastrã au lansat programe de
conversie a creditelor acordate în
moneda elveþianã, cu diverse discounturi la sold sau reduceri de
dobândã.
Criza creditelor în franci elveþieni
a izbucnit la jumãtate lunii ianuarie
din 2015, când cursul CHF a explodat, ca urmare a desfiinþãrii, de cãtre
Banca Centralã a Elveþiei, a pragului
de 1,2 CHF/euro, impus în 2011.
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 8)

Deutsche Börse nu renunþã la
fuziunea cu LSE în caz de Brexit
l 1.250 de angajaþi ai celor douã pieþe îºi vor
pierde locul de muncã
Conducerea Bursei de Valori din
Frankfurt (Deutsche Börse) anunþã cã,
în situaþia în care Marea Britanie va
decide sã pãrãseascã Uniunea
Europeanã (Brexit), fuziunea cu London Stock Exchange (LSE) va fi esenþialã pentru menþinerea legãturilor
economice dintre cele douã blocuri.
Carsten Kengeter, directorul executiv al Deutsche Börse, care este
pro-european, a afirmat, recent, cã
entitatea ce va lua naºtere prin fuziune va avea un rol economic important chiar dacã, la data de 23 iunie,
britanicii vor decide sã iasã din UE.
“Vreau ca Marea Britanie sã rãmânã parte a UE, dar dacã acest lucru
nu se va întâmpla, legãtura pe care o
vom face între continent ºi aceastã
þarã va fi esenþialã” a spus Kengeter,
citat de The Daily Telegraph.
Acþionarii celor douã companii
vor vota fuziunea dupã referendu-

LSE avea aproape
5.550 de angajaþi la
finele lui 2015, iar
Deutsche Börse –
5.283.
mul din Marea Britanie privind apartenenþa la UE.
Kengeter, cel care va conduce
grupul extins dacã fuziunea va fi
aprobatã, susþine cã planul pieþei
germane de a fuziona cu LSE va
consolida ambele burse.
Acþionarii celor douã burse au primit sãptãmâna trecutã documentele
care conþin detaliile fuziunii, din
care rezultã cã tranzacþia va genera
disponibilizarea a 1.250 de salariaþi
din grupul combinat. (A.V.)
(continuare în pagina 8)

