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Poporul român vã invitã la
masã, domnule Isãrescu!
Titlul declaraþiei de presã difu-

zate ieri de BNR (“Banca
N a þ i o n a l ã a R o mâ n i e i

respinge ferm ºi fãrã echivoc
atacurile la adresa reputaþiei bãncii
centrale”) nu aduce nimic nou, pen-
t ru cã nu s-a r f i
aºteptat nimeni ca
BNR sã accepte

“ferm ºi fãrã echivoc
atacurile la adresa
reputaþ iei bãncii
centrale”, în schimb,
textul declaraþiei
prezintã unele dificultãþi de formu-
lare inedite, inclusiv un dezacord
gramatical (ferm, dar echivoc),
despre care îmi este greu sã-mi dau
seama dacã ar fi vreo ironie sau un
aport sincer al lui Dan Suciu la lim-
ba românã (vezi ºi citatul în citat,
unde pierzi ºirul ghilimelelor:
“"Tranzacþiile în marjã pe fondul

unui regim valutar “curs cu flotare
controlatã” permite...[etc.]”).

Mã rog, situaþia de compãtimit în
care s-a adus singurã Banca Naþio-
nalã face sã-mi treacã cheful de iro-
nie – credeþi-mã, dacã ironia îmi pie-
re, atunci nu mai am nevoie de nici
un sondaj sociologic, este semn
sigur de crizã gravã.

Fac parte dintr-o familie în care
sarcasmul ºi autoironia reprezintã
unele dintre valorile supreme – afla-
tã pe patul de moarte, mama a fost
întrebatã de medic “Ce mai faceþi
doamna Goldstein?” ºi ea a rãspuns
“Pe nebuna!” ºi am râs toþi trei cu
poftã ºi astea au fost ultimele ei
cuvinte.

Ei bine, Banca Naþionalã face ºi
ea pe nebuna în declaraþia de ieri,
dar fãrã nici o nuanþã de autoironie:
“BNR înþelege ºi respectã pe de-
plin procesul de transparentizare în

conformitate cu legea, cu interesul
public ºi cu practica europeanã a
bãncilor centrale”, nu este vreo au-
toironie, ci un fals pe care BNR are
pretenþia sã-l înghiþim drept ade-
vãr.

Nu, BNR nu respectã legea care
precizeazã explicit cã Guvernatorul
ºi viceguvernatorii au obligaþia de-
claraþiei publice de venituri.

Subiectul este propriu ziarului
BURSA, care l-a iniþiat în primele
zile ale acestui an ºi abia acum, BNR
a fãcut pasul înapoi, Isãrescu de-
clarându-ºi salariul ºi indemnizaþia,
doar sub presiune mediaticã.

O primã observaþie: era de ajuns
ca BNR sã declare cã respectã legea.

De ce credeþi cã declarã cã mai res-
pectã ºi “interesul public” ºi “practi-
ca europeanã a bãncilor centrale”?

(continuare în pagina 6)

La Banca Naþionalã sunt
remunerate performanþe-unicat

Cãtre serviciul meu, de la
Banca Naþionalã, merg în
fiecare dimineaþã pe jos. ªi

nu existã zi în care sã nu fiu oprit pe
stradã de trecãtori, unii frãmântaþi
de necazurile lor cu bãncile, alþii
preocupaþi de mersul treburilor în fi-

nanþe, care vor sã
primeascã rãspun-
suri la întrebãri
grave despre banii
lor, despre banii
din bãnci ºi de-
spre banii þãrii.
I e r i d iminea þã
însã, spre surprin-

derea ºi amãrãciunea mea, un trecã-
tor mi-a strigat, nu doar interogativ,
ci reprobativ, cum este când încasezi
30.000 de euro în fiecare lunã. Lua-
se aminte, desigur, la ce se tot scrie
ºi se spune în spaþiul public, de vreo
30 de zile încoace, în legãturã cu
suma ce ar reprezenta câºtigul sala-
rial lunar al guvernatorului Bãncii

Naþionale. Vocea lumii atât spune
cã ar încasa: 30.000 de euro lunã de
lunã. Dublu faþã de cât primeºte în
realitate.

*
Acum câteva zile, guvernatorul

a ieºit în faþa presei cu douã infor-
maþii. Mai întâi, a citit decizia Con-
siliului de Administraþie al BNR de
a fi date publicitãþii câºtigurile ce-
lor patru conducãtori executivi:
guvernatorul, prim-viceguverna-
torul ºi cei doi viceguvernatori. Cu
precizarea cã detaliile vor fi stabili-
te la sfârºitul acestei luni. Apoi, a
citit fiºa în care este înscris ceea ce
reprezintã salariul standard al gu-
vernatorului: echivalentul în lei al
sumei de 9495 de euro. La care se
adaugã echivalentul în lei al sumei
de 4106 euro, ce exprimã indemni-
zaþia de preºedinte al Consiliului
de Administraþie al BNR. Total:
13.601 euro.

(continuare în pagina 4)

DNA se opune ASF, referitor
la falimentul “Carpatica Asig”

Procurorii DNAau solicitat, în in-
stanþã, interdicþia iniþierii proceduri-
lor de dizolvare ºi lichidare a “Car-
patica Asig”, timp de 60 de zile,
dupã ce falimentul companiei de asi-
gurãri a fost cerut de Autoritatea de
Supraveghere Financiarã (ASF).

“Procurorii din cadrul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie (DNA), sec-
þia Judiciarã Penalã, au solicitat Înal-
tei Curþi de Casaþie ºi Justiþie (ÎCCJ)
luarea, pentru o duratã de 60 de zile,
a mãsurii preventive constând în in-
terdicþia iniþierii procedurilor de di-
zolvare ºi lichidare privind Carpati-
ca Asig, sau, dupã caz, suspendarea
procedurilor de dizolvare ºi lichidare
iniþiate, în situaþia în care, la data ju-

decãrii prezentei cereri, aceste
proceduri au fost deja iniþiate”,
potrivit unui comunicat al DNA.

Potrivit procurorilor, “Carpatica
Asig” a fost trimisã în judecatã, ca
persoanã juridicã, pentru infracþiuni
de cumpãrare de influenþã ºi dare de
mitã, la data de 25 aprilie 2014, dupã
finalizarea unei anchete complexe.

Raportul DNA mai informeazã:
“Cererea procurorilor adresatã ÎCCJ
a fost formulatã pentru urmãtoarele
motive: Prin sentinþa penalã nr. 44/F
din 08.03.2016 a Curþii de Apel Bu-
cureºti s-a dispus condamnarea in-
culpatei Carpatica Asig la plata unei
amenzi penale de 600.000 lei, pre-
cum ºi difuzarea hotãrârii de con-

damnare în mass media. Împotriva
sentinþei menþionate, inculpata a de-
clarat apel, cauza aflându-se în
prezent pe rolul Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie”.

Prin cererea adresatã Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie, procurorii aratã cã si-
tuaþia apãrutã în urma deciziei luate de
Autoritatea de Supraveghere Financia-
rã (ASF) creeazã riscul lichidãrii ºi
radierii în termen scurt a inculpatei
persoanã juridicã, astfel încât aceasta sã
nu mai poatã fi trasã la rãspundere pe-
nalã, aºadar, procurorii DNAconsiderã
cã mãsura solicitatã este necesarã pen-
trubunadesfãºurareaprocesuluipenal,
conform raportului DNA. (A.M.)

(continuare în pagina 15)

Darea în platã
în cifre

Guvernatorul BNR a prezentat pu-
blicului cifrele pe care bãncile comer-
ciale le-au furnizat despre notificãrile
primite pentru “dare în platã”. Aceste
date dezvãluie mai multe lucruri, atât
despre motivele pentru care iniþiatorii
legii s-au luptat atât de aprig, cât ºi
despre acelea care au alimentat opo-
ziþia acerbã din “tabãra opusã”.
Impresia mea este cã, într-un stil spe-
cific societãþii noastre, nimeni nu a
spus adevãrul. Dupã cum am spus-o
maidemult (“AdrianVasilescu ne ia de
proºti”, în “BURSA” din 20.05.2016
ºi replica, în “BURSA” din
26.05.2016), nu ºtiu mare lucru de-
spre legea dãrii în platã, nu am nici o
mizã personalã ºi nu înþeleg de ce se
tematât unii. Abia acum, din cele pre-
zentate de guvernatorul BNR, deduc
câteva lucruri. În primul rând, numã-
rul cererilor de dare în platã este mai
mare cu 509 decât cel al debitorilor,
ceea ce înseamnã cã existã ºi debitori
cu mai multe proprietãþi care au fost
finanþate de la bãnci. În aceastã situa-
þie, se întrevede cã, printre cei care
vor sã scape de povara ratelor la bãnci
ºi nu vor nici sã fie executaþi silit se
numãrã ºi unii care au dezvoltat “pe
persoanã fizicã” afaceri imobiliare cu
credite bancare. Desigur, ar fi putut fi
ºi cetãþeni care ºi-au construit mai
multe locuinþe sau atât locuinþã, cât ºi
casã de vacanþã prin finanþãri bancare,
în aceeaºi perioadã. Deºi personal cu-
nosc un caz, acestea sunt rarisime.
Deci, concluzia logicã este cã legea
dãrii în platã a fost, într-adevãr, un co-
lac de salvare pentru câþiva “bãieþi
deºtepþi” sau bine plasaþi. (M.A.)

(continuare în pagina 8)

CLAUDIU GEORGESCU, APMCR:

“Programul Casa Verde
trebuie stopat ºi revizuit
fundamental”
l Georgescu: “România este þara europeanã cu
cele mai multe case ecologice - acelea fãcute de
bunicii noºtri din chirpici -, însã… ele picã la
prima inundaþie”

P
rogramele Casa Verde ºi
Casa Verde Plus, lansate
recent de Ministerul Me-
diului, trebuie stopate ºi

regândite, este de pãrere Claudiu
Georgescu, preºedintele Asociaþiei
Producãtorilor de Materiale de Con-
strucþii din România (APMCR).

Ghidurile de finanþare elaborate
de Mediu au condus, în ultima vre-
me, la discuþii aprinse, contradicto-
rii, pe marginea materialelor prevã-
zute în lista ministerului spre a fi uti-
lizate în termoizolarea locuinþelor.

Domnul Georgescu a declarat:
“Trebuie sã regândim totul, în stilul
în care România este parte integrantã
a Comunitãþii Europene. Aº prefera
sã ºtiu cã banii se duc la Agenþia Na-
þionalã de Locuinþe ºi se construiesc
20 de case cu 20 de tipuri de materia-
le care sã aibã aceºti parametri de
izolaþie (n.r. prevãzuþi în cele douã
programe), iar în 1-2 ani pot fi moni-
torizate, astfel încât sã putem sã ne

exprimãm în privinþa eficienþei tipu-
rilor de materiale folosite. (…)
Astfel, am putea crea în subsidiar o
industrie de profil. Nu avem indus-
trie pentru aºa ceva. Orice material
de termoizolaþie depinde de materii-
le din strãinãtate. Trebuie sã facem
un program coerent, în care sã
vedem scopurile mari ale României,
nu faptul cã vrem sã îmbunãtãþim
calitatea mediului”.

Domnul Georgescu a subliniat cã,
în acest domeniu, nu existã o coor-
donare între factorii care “trebuie sã
rãspundã”.

Reprezentantul APMCR a adus în
atenþie faptul cã, în þara noastrã, asis-
tãm la un paradox: “România este
þara europeanã care are cele mai
multe case ecologice în acest mo-
ment.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)
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