
Remarcabila schimbare
de discurs printre membrii
conducerii BNR

Cu sau fãrã adoptarea
legii dãrii în platã
BURSA 21.03.2016

Legiferarea dãrii în platã urmea-
zã o determinare politicã îndeajuns
de uimitoare pentru adversitãþile

tradiþionale dintre
partidele parlamen-
tare ºi dupã cum o
afirmã atât susþinã-
torii ei, cât ºi unii
dintre oponenþ i ,
pare cã numai unele
aspecte ale legii mai

sunt de hotãrât, dar nu ºi adoptarea
sa.

În pofida scenariilor prefigurând
consecinþele acestei legi, nu-mi

sunt clare câºtigurile ºi pierderile
pe care legea dãrii în platã le va ge-
nera; de socoteºti cã legea dãrii în
pla tã reaºeazã rapor tur i le
client-bancã într-o relaþie mai echi-
tabilã, intervine o altã judecatã,
care acrediteazã cã sistemul ban-
car, chiar dacã, eventual, va fi
avansat în inechitate, totuºi este
funcþional ºi serveºte unui interes
general, de dezvoltare economicã
ºi nu este clar dacã va mai reuºi
asta, odatã adoptatã legea.

(continuare în pagina 5)
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GRAM AUR = 168,25

Angeloni, BCE:
Cerinþele de
capital majorate
pentru unele
bãnci

Banca Centralã Europeanã
(BCE) va majora cerinþele de ca-
pital individuale pentru unele in-
stituþii de credit la momentul la
care va publica noile praguri, la
începutul anului viitor, potrivit lui
Ignazio Angeloni, responsabil cu
supravegherea în cadrul BCE, ci-
tat de cotidianul italian Corriere
della Sera.

Angeloni spune cã rezultatul celui
mai recent proces de evaluare în do-
meniu, care a analizat profilurile de
risc ale bãncilor, ar trebui fãcut
public în ianuarie.

“Per ansamblu, ne putem aºtepta
ca acest proces sã fie aproximativ
similar cu cel de anul trecut, însã
vor exista variaþii, poate chiar
unele semnificative, legate de pro-
filurile de risc ale bãncilor indivi-
duale”, declarã Angeloni, adã-
ugând: “Cerinþele vor fi mai ridi-
cate în unele cazuri ºi mai reduse
în altele”.

Oficialul BCE mai afirmã cã în
Italia nu existã o problemã generali-
zatã în sistemul bancar, ci una care
priveºte doar anumite instituþii de
credit.

V.R.
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AVOCATUL GABRIEL BIRIª, FOST
SECRETAR DE STAT ÎN MFP:

“Avem nevoie de legi
bune, nu de un rãzboi
al românilor împotriva
românilor”
l Gabriel Biriº: “Mi-am dat singur demisia, iar
marele reproº pe care mi-l fac este faptul cã nu
am explicat ideile” l Biriº: “Gelu Diaconu a
fãcut foarte mult rãu acestei þãri, prin faptul cã a
impus în ANAF o mentalitate conform cãreia toþi
românii sunt hoþi ºi contribuabilul trebuie
pedepsit; ceea ce a fãcut conducerea ANAF în
2014 ºi 2015 este asasinat economic”

Reporter: Care este adevãrul le-
gat de proiectul de modificare a Co-
dului Fiscal publicat, recent, “pe sur-
se”, despre care ministrul Anca Dra-
gu pãrea sã nu ºtie ce cuprinde? Cine
l-a redactat?

Gabriel Biriº: Acest proiect a fost
redactat în primã fazã de mine. Ulte-
rior, a fost revizuit de colegele din Mi-
nisterul Finanþelor ºi a ieºit un proiect
foarte bun. Afost transmis spre aviza-

re cãtre alte direcþii decât cea de legis-
laþie, doar cã în momentul în care a
fost dat pentru comentarii, a ieºit ºi în
presã. Este un proiect de 100 de
pagini. Ca sã-l citeºti, sã îl analizezi ºi
sã emiþi ºi judecãþi de valoare în trei
ore este cel puþin ciudat.

A consemnat
EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 14)

n Surse: “UniCredit” va prezenta
un nou plan strategic la finele lunii
viitoare
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RÃZBOI TOTAL ÎN CONDUCEREA ASF

Negriþoiu îi rãspunde lui Ursache: “Ar fi
extrem de contraproductiv sã se spargã ASF”
l Negriþoiu: “16 þãri europene au autoritate de supraveghere integratã”
l Ursache: “Astãzi, la nivel european funcþioneazã trei autoritãþi:
Autoritatea Bancarã Europeanã (EBA), Autoritatea pieþei de capital
(ESMA) ºi cea din asigurãri ºi pensii private (EIOPA)”

Neînþelegerile din interiorul condu-
cerii Autoritãþii de Supraveghere Fi-
nanciarã (ASF) au ieºit la ivealã, re-
cent, când vicepreºedintele ASF Mir-
cea Ursache s-a delimitat de restul
Consiliului în scadalul asigurãrilor
RCA, iar, acum rãzboiul se deruleazã
în spaþiul public, fãrã perdea.

A.A.

(continuare în pagina 6)

LIVIU DRAGNEA:

“Un nou viceguvernator al BNR
va fi desemnat dupã alegeri”
l Surse: Anca Dragu îºi negociazã numirea în
locul lui Bogdan Olteanu l Anca Dragu la
Realitatea TV despre propunerea de a fi numitã
viceguvernator: “Ar fi o mare flatare"

Principalele partide parlamentare
au cãzut de acord sã amâne o decizie
cu privire la noul vi-
ceguvernator al
BNR pânã dupã ale-
geri astfel încât pe-
rioada de campanie
sã nu afecteze nu-
mirea unui nou vi-
ceguvernator, a de-
clarat, ieri, Liviu
Dragnea într-un in-
terviu acordat Blo-
omberg, citat de
Agerpres. “Vrem sã dispunem de
timp pentru a lua cea mai bunã deci-
zie, iar aceastã decizie nu ar trebui

influenþatã de dezbaterile electorale.
Este important sã avem un mediu

politic calm atunci
când discutãm
propuneri ºi audiem
candidaþi pentru
acest post”, a spus
Liviu Dragnea.

Surse politice
ne-au declarat cã
actualul ministru de
finanþe Anca Dragu
îºi negociazã intens
numirea pe postul

de viceguvernator la Banca Naþiona-
lã. (A.S.)

(continuare în pagina 2)

Mic dicþionar (român-român) de termeni
de pârã ºi diversiune

La noi se spune cã un nebun
aruncã o piatrã în lac ºi 1000 de
înþelepþi n-o pot scoate. Valabi-

litatea gnomicã a proverbului iese atât
de des la suprafaþã încât putem spune
cã pluteºte de-a dreptul, cã nu trebuie
pescuitã, din când în când, din abisuri-
le oceanului cu pilde, ºi cã n-avem
decât sã ne obiºnuim cu monotonia
prezenþei sale constante.

Aruncatul pietrei irecuperabile
tinde sã devinã sport naþional.

Unneinspirat fochipsterescdeartifi-
cii a dus un primar în arest ºi a prãvãlit
un guvern, dupã care au apãrut în ac-
tualitatea curentã tehnocraþia, soþia
franþuzoaicã, compatrioata acesteia,
candidatã la o primãrie de sector, cea
care n-a câºtigat, dar care l-a resuscitat
pe Nicuºor Dan, cel pornit ºontâcãind
sã salveze capitala, apoi, revigorat de o
gurã zdravãnã de jaratec, urnit impetu-
os sã salveze întreaga þarã.

Sau…
Niscai decese intraspitaliceºti au

condus la tolontãneala soldatã apoteo-
tic cumoarteaunui mogul medicamen-
tos,moartea închestiuneageneratoor-
fanã, care a concentrat întreaga atenþie
publicã, bagatelizând pânã la uitare
monstruoasele microorganisme care
colcãie apocaliptic prin destinele noas-
tre medicale, custodia orfanei ne va
menþine interesul viu pânã la majorat.

Nebuniile iscate de artizanii into-

xicãrii în masã nu pot fi combãtute,
pentru cã, în primul rând, nu oferã
argumente, surse sau succesiuni lo-
gice, iar în al doilea rând, demonta-
rea fiecãrei nãzbâtii în parte ar nece-
sita prea mult timp ºi resurse prea
consistente, având în vedere cantita-
tea enormã de informaþie vehiculatã.

Deunãzi, iatã, site-ul “Lumea Justi-
þiei”apublicatdenunþurile fãcutedefos-

tulofiþer SRI DanielDragomir. Acestaa
fost arestat preventivpentru30dezile în
dosarul“BlackCube”, îndatade14sep-
tembrie. Dus la Parchetul de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie ca sã
dea declaraþii în speþa în care este acuzat
cã a plãtit suma de 900.000 de lire sterli-
ne pentru spionarea Laurei Kovesi, fos-
tul ºefalDirecþieiGeneraledePrevenire
ºi Combatere a Terorismului din cadrul
SRI a prins drag de scris ºi, perfect în
trend, într-un stat care încurajeazã ºi
recompenseazã delaþiunea, a denunþat
de-avalmapeurmãtorii:ªerbanPop,fost
ºef ANAF, Florian Coldea, ºef operativ
al Serviciului Român de Informaþii,
Bogdan Licu, adjunct al Procurorului
General,MariusMitruº, consilier alGu-
vernatorului BNR, Lucian Isar, Adrian
Sârbu, Rovana Plumb, Radu Rãsvan
(ºeful Unicredit ), Adrian Manolache,
Ion Stan, Adrian Nãstase, George Ma-
ior, Rami Ghaziri ºi mulþi alþii, mai puþin
notorii. (MIHAI ANTONESCU)

(continuare în pagina 7)

Proiectul pentru modificarea Codului Fis-
cal publicat recent, pe surse, care a
condus la izbucnirea unui scandal în Mi-
nisterul Finanþelor Publice (MFP) ºi chiar
la nivelul Guvernului ºi care s-a soldat
cu demisia lui Gabriel Biriº din funcþia
de secretar de stat în MFP a fost redac-
tat chiar de avocatul Biriº, dupã cum
acesta ne-a spus, într-un amplu inter-
viu.
Gabriel Biriº ne-a explicat ce prevede
iniþiativa pe care ºi-ar fi dorit sã o ducã
la bun sfârºit ºi a rãspuns acuzaþiilor fã-
cute, în ultima vreme, la adresa sa, de
Gelu Diaconu, fostul ºef al Agenþiei Na-
þionale pentru Administrare Fiscalã
(ANAF).

Motto: “If you can’t

convince them, confuse

them”

(Lege a lui Murphy)

Daniel Dãianu ºi-a publicat ieri opiniile despre greºeli-
le din ultima perioadã a bãncilor noastre, în raporturile
lor cu clienþii - o remarcabilã schimbare de discurs
faþã de cel cu care ne obiºnuiserã membrii conducerii
Bãncii Naþionale a României dealungul procesului de
adoptare a Legii dãrii în platã ºi dupã aceea, schimba-
re remarcabilã chiar dacã Dãianu precizeazã (pe
site-ul Ziare.com, care i-a difuzat textul ºi care, cu
amabilitate, ne-a permis sã-l reproducem) cã opiniile
lui nu angajeazã Consiliul de Administraþie al BNR.
“BURSA”a relatat faptul, în aceeaºi zi, pe site-ul propriu.
Reacþiile partizanilor bancari ºi ale adversarilor lor nu
au întârziat sã aparã în secþiunea noastrã de comen-
tarii ale cititorilor.
Am selectat una dintre postãri care vãdeºte lipsa de
înþelegere a textului lui Dãianu:
"4.5. Ipoteze... ºi concluzii (rãspuns la opinia nr. 4.2)
(mesaj trimis de Anghel Bãlan, în data de
20.09.2016, ora 15:19)

Domnule Van, este aproape imposibil de estimat
atât valoarea care va fi sau nu va fi câºtigatã de bãnci
la Curtea Internaþionalã, cât ºi efectele negative.
Fiecare are dreptul sã îºi facã propriile calcule ºi în
consecinþã sã aleagã ce va face. Domnul Dãianu a
oferit o opinie personalã fãrã a avea la bazã o funda-
mentare a beneficiilor, respectiv a efectelor negati-
ve. Cât despre inechitãþi, eu sunt de pãrere cã o ine-
chitate nu poate fi rezolvatã prin altã inechitate.
Principial nu poþi sã ceri nimãnui sã nu îºi caute drep-
tatea, pentru cã dacã ºi-o cautã vor exista repercu-
siuni. Aceastã atitudine este una total nedemocrati-
cã. Este oarecum atitudinea unui violator care îºi
ameninþã victima, cã dacã va depune plângere la po-
liþie îi va ucide familia”.
Cititorul Anghel Bãlan confundã multe lucruri, dar
ceea ce sare în ochi este cã nu face diferenþa dintre
repercusiuni ºi retorsiuni.
Repercusiunile sunt consecinþe, în timp ce retorsiunile

sunt mãsuri de constrângere (de obicei, între state).
Dãianu vorbeºte despre consecinþe, iar nu despre
constrângeri, astfel cã nu au niciun fel de relevanþã
consideraþiile lui Anghel Bãlan despre democraþie,
viol ºi ameninþare.
Daniel Dãianu spune cã insistenþa în aceastã atitudi-
ne ostilã faþã de clientela bancarã va face bãncile sã
piardã, chiar dacã ar câºtiga un proces internaþional
contra statului, pentru cã, drept repercusiune, clien-
tela bancarã se va volatiliza.
Ceea ce este natural.
Cu o jumãtate de an în urmã, am publicat un articol in-
titulat “Cu sau fãrã adoptarea legii dãrii în platã”, care
semnala acelaºi lucru.
În textul meu de atunci ºi cel de acum al lui Daniel Dã-
ianu existã, însã, numeroase idei comune, venite din
naturaleþea lor.
Le reproducem pe amândouã.

MAKE

Dacã bãncile vor câºtiga,
tot ar pierde

Folosesc o propoziþie gen oximo-
ron în mod deliberat.

Ce vreau sã spun este cã bãncile
greºesc dacã ameninþã, fie ºi voalat,
statul român cu judecata; mã refer la

intenþia unor bãnci
de a duce în instanþe
internaþionale liti-
giul izvorât din Le-
gea dãrii în platã.

Se invocã tratate
internaþionale ce pro-
tejeazã investiþii fã-
cute în România, fap-

tul cã Legea dãrii în platã ar avea apli-
cabilitate retroactivã, cã s-ar modifica
implicit planuri de afaceri, instabilita-

tea cadrului normativ etc.
Opinia mea, exprimatã ºi public,

este cã, dacã bãncile ar fi fost mai
prietenoase cu clienþii, dacã ar fi ac-
ceptat mai uºor restructurarea de cre-
dite, Legea dãrii în platã ar fi avut
ºanse considerabil mai mici sã aparã.

Legea a suferit în Parlament
amendamente, care au încercat sã
apropie pãrþile. Dar restructurarea de
credite presupune muncã serioasã,
expertizã. Este mult mai uºor sã dai
credite “cu buletinul” sau/ºi sã vinzi
pachete de “neperformante” unor
firme de recuperare decât sã faci
analizã de restructurare.

(continuare în pagina 5)
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