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LA ICSID

Statul se apãrã de
ºantajul bãncilor strãine
l Deputatul Zamfir o acuzã pe Anca Dragu cã apãrã interesele bãncilor
contra statului

R
aiffeisen Bank Interna-
þional este pe punctul sã
piardã orice ºansã de a
duce statul român la Cur-

tea de Arbitraj de pe lângã Banca
Mondialã (ICSID), dupã ce a notifi-
cat autoritãþile în legãturã cu Legea
dãrii în platã, ameninþând cu deschi-

derea unui proces la ICSID.
Preºedintele þãrii Klaus Iohannis a

luat mãsuri de protecþie a statului
împotriva ºantajului unor dintre in-
vestitorii strãini.

În urmã cu douã sãptãmâni, mai
precis în data de 8 septembrie,
preºedintele Klaus Iohannis a sem-

nat un decret care anuleazã acorduri-
le bilaterale dintre România ºi alte
þãri europene privind protejarea reci-
procã a investiþiilor.

Decretul 799/2016 a fost emis
“pentru supunerea spre adoptare
Parlamentului a încetãrii valabilitã-
þii acordurilor privind promovarea
ºi protejarea reciprocã a investiþii-
lor, încheiate de cãtre România cu
statele membre ale Uniunii Europe-
ne”.

Decretul este contrasemnat de
premierul Dacian Cioloº.

În acest context, deputatul liberal
Daniel Cãtãlin Zamfir subliniazã:
“Acum este vãdit cã Anca Dragu,
ministrul Finanþelor, apãrã interesele
bãncilor, atâta vreme cât, deºi acest
decret era semnat înclusiv de Cioloº,
a dezinformat Senatul, transmiþând o
sesizare în care avertiza asupra peri-
colului pe care îl presupune notifica-
rea Raiffeisen. Vorbim deja de rea
credinþã”.

Avocatul Vasile Deleanu ne-a
spus cã decretul dat de ºeful þãrii are
urmãtorul efect: “Cererile fãcute de
investitorii europeni de judecatã la
ICSID nu-ºi vor mai avea temei le-
gal, întrucât acordurile de garantare
reciprocã a investiþiilor cu þãrile eu-
ropene au fost anulate, înconformitate
cu indicaþiile Comisiei Europene”.

EMILIA OLESCU
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GRAM AUR = 169,7

AUTORITATEA
BANCARÃ
EUROPEANÃ
Ajutorul de stat,
opþiune pentru
bãncile afectate
de credite
neperformante

Ajutorul de stat este o opþiune
pentru bãncile care se confruntã cu
portofolii mari de credite neperfor-
mante, spune preºedintele Autoritã-
þii Bancare Europene (EBA),
Andrea Enria, citat de cotidianul
italian La Stampa.

Oficialul EBA nu a dorit sã facã
vreo referire la anumite bãnci aflate
în aceastã situaþie.

În schimb, întrebat dacã o inter-
venþie a statului ar fi o opþiune rezo-
nabilã pentru “Banca Monte dei Pa-
schi di Siena” SpA, Enria a declarat:
“Problema creditelor neperformante
din bãnci ar trebui rezolvatã rapid.
Dacã ajutorul de stat poate fi parte a
soluþiei, atunci ar trebui utilizat”.

În luna august, Vincenzo Visco,
guvernatorul Bãncii Italiei, a afirmat
cã sprijinul financiar public pentru
banca italianã menþionatã nu ar
trebui exclus.

Amintim cã “Monte dei Paschi” a
stabilit un plan de redresare cu Ban-
ca Centralã Europeanã (BCE), care
presupune o majorare de capital de 5
miliarde de euro. Totodatã, banca va
înstrãina credite neperformante de
28 de miliarde de euro, cu un disco-
unt masiv. (V.R.)
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Ioana Bãsescu la DNA – lepãdarea
de Zeus
l Fostul preºedinte: “Kovesi a mers prea departe în slugãrnicia ei”
l Traian Bãsescu: “Cer public sã fiu audiat în dosarul legat de Bica, Udrea
ºi fostul preºedinte ANI “

Direcþia Naþionalã Antico-
rupþie i-a dat, ieri, o lovitu-
rã nãpraznicã lui Traian

Bãsescu, acuzând-o pe fiica sa, Ioa-
na Bãsescu, de instigare la abuz în
serviciu ºi instigare la spãlare de
bani, în campania prezidenþialã din
2009.

Traian Bãsescu, numit Zeus în
anumite cercuri pe vremea când era
preºedinte, a fãcut-o, ieri, responsa-
bilã pe Laura Codruþa Kovesi, ºefa
DNA, de ancheta asupra fiicei sale:
“Kovesi ºi câteva slugi îºi apãrã ima-
ginea prin pseudo-anchetã. Oricâþi
susþinãtori ar avea, din mine - care
am vrut sã fac instituþii puternice în
slujba cetãþenilor, nu în slujba unor
avizi de putere - din mine Kovesi are
un adversar. A mers prea departe în

slugãrnicia ei ca sã arate: «M-a pus
Bãsescu, dar sunt credincioasã þie,
Iohannis». ªi nu uit declaraþia care o
defineºte: «I-am arestat ºi pe cei care
ne-au propus ºi pe cei care ne-au

numit»”.
Fostul preºedinte a precizat, la

România TV, cã fiica sa Ioana nu a
fost niciodatã implicatã în campania
prezidenþialã, afirmând cã dosarul
procurorilor este un fals de proporþii:
“Aveau nevoie sã îºi spele imaginea
dupã incidentele pe care le-au avut.
Mie, cu provocatori, cu falsuri, cu
înscenãri mi-a distrus aproape toatã
familia, femeia pe care am inven-
tat-o, dar nu am ºtiut cã e slugã (Lau-
ra Codruþa Kovesi - n.r.). Pãcat, a
fost om tânãr, în care mi-am pus spe-
ranþele cã va continua modul de a an-
cheta al lui Daniel Morar (n.r. fostul
ºef DNA). DNA era o instituþie so-
brã, pe vremea lui Morar nu a fãcut
circ. (A.S.)
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Cum a vrut Diaconescu
sã salveze Oltchimul

Prin 2012 petreceam mult timp pe
la OTV. Sunt prieten cu Dan Diaco-
nescu de vreo 20 de ani, fãrã sã fiu
mare fan al gazetãriei promovate de
el, nici perfect integrat în fauna
obiºnuitã a nopþilor lungi de trãncã-
nealã.

Mi-a plãcut întotdeauna totala lip-
sã de cenzurã patronalã, faptul cã se
fuma peste tot ºi timpul uriaº alocat
unui subiect, ceea ce fãcea din OTV
singura tribunã posibilã pentru anu-
mite speþe. Diaconescu e un tip abso-
lut OK în particular, fãrã fiþe, cu sim-
þul umorului, cu o spontaneitate rea-
lã, nefabricatã. N-am ºtiut niciodatã
dacã mã place ca persoanã, dacã îi

sunt simpatic sau doar util. N-am
înþeles asta în raporturile lui cu nicio
persoanã.

În douãzeci de ani n-am bãut ni-
ciodatã o cafea sau un ºpriþ împreunã
ºi ne-am vãzut de doar douã ori îna-
fara televiziunii sale.

Nu i-am dat niciodatã bani, am
primit de la el 4550 de lei ºi 50 de
euro, mi-am cumpãrat singur cea
mai mare parte a markerelor, hârtiei,
sucurilor ºi cafelei, am fost o datã la
o aniversare a lui, la Terasa Doam-
nei, ºi m-a dus într-o dimineaþã acasã
cu Rolls-ul lui alb.

MIHAI ANTONESCU
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Deputaþii juriºti discutã,
marþi, douã proiecte pentru
conversia creditelor

Douã dintre proiectele legislative
privind conversia creditelor contrac-
tate în valutã au fost introduse pe or-
dinea de zi a ºedinþei de marþi, 27 fe-
bruarie, din Comisia Juridicã a
Camerei Deputaþilor.

Ambele proiecte au fost depuse
încã din anul 2014, dar nu au trecut,
încã, de Camera Deputaþilor.

Unul dintre acestea aparþine depu-
tatului PSD Ana Birchall, care are o
prevedere specialã pentru creditele
în franci elveþieni. Respectiva preve-
dere spune cã împrumuturile vor fi
convertite la un curs de schimb cal-
culat ca medie între cursul din mo-
mentul contractãrii împrumutului ºi
cel din ziua procedurii. Parlamenta-
rul a anunþat cã susþine aceastã va-
riantã, dar cã va vota, la vedere, pen-
tru curs istoric.

La proiectulde legealAneiBirchall,
deputatul liberal Daniel Cãtãlin Zamfir

a depus un amendament care prevede
conversia lacurs istoricacreditelor lua-
te în valutã. Amendamentul a fost
întocmit în contextul în care împrumu-
taþii în CHF trec printr-o crizã începând
din 15 ianuarie 2015, când cursul de
schimb al francului elveþian a explodat
neaºteptat.

Cea de-a doua iniþiativã este sem-
natã de mai mulþi parlamentari, prin-
tre care ºi Cseke Attila-Zoltán, de la
UDMR.

Aceata prevede, în forma sa adop-
tatã de Senat, cã împrumuturile luate
în valutã ar urma sã fie convertite la
“cursul de schimb mediu lunar, sta-
bilit de BNR, al monedei în care a
fost acordat creditul sau moneda de
referinþã a creditului, din luna în care
s-a încheiat contractul de credit”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 6)

SCANDAL PE TEMA STRUCTURII AUTORITÃÞII
DE SUPRAVEGHERE

Runda a doua, în înfruntarea
Ursache-Negriþoiu
lMircea Ursache, ASF: Parlamentul trebuie sã decidã cu privire la
restructurarea ASF

Mircea Ursache, vicepreºedintele
ASF, a continuat, ieri, disputa cu
preºedintele Autoritãþii de Suprave-
ghere Financiarã Miºu Negriþoiu, pe
tema structurii instituþiei.

“Parlamentul trebuie sã decidã cu

privire la restructurarea instituþiei”, a
declarat Mircea Ursache.

Domnia sa a afirmat cã recenta
preocupare a partidelor de restructu-
rare a ASF îºi are originea în nepu-
tinþa instituþiei de a soluþiona proble-

ma asigurãrilor.
“Recenta preocupare a partidelor

parlamentare de restructurare a ASF
îºi are originea tocmai în neputinþa
ASF de a soluþiona problema asigu-
rãrilor ºi cã tot felul de comunicate
cu aºa-zise modele din alte state nu
sunt decât o presiune inadmisibilã
asupra Parlamentului de a nu umbla
la restructurarea ASF, iar acest lucru
trebuie respins categoric”, a declarat
Mircea Ursache, citat de Agerpres,
adãugând: “Singurul care poate de-
cide în România cu privire la structu-
ra ASF este Parlamentul.

A.A.
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FP ÎI DÃ DREPTATE LUI PIPEREA ÎN PROBLEMA ILEGALITÃÞII
DISTRIBUÞIILOR DE CASH, ÎN CONDIÞIILE PIERDERILOR

Fondul Proprietatea vrea sã acopere din
capital pierderi de peste 2 miliarde lei
l Fondul vizeazã reducerea capitalului social, prin diminuarea valorii
nominale de la 0,85 la 0,57 lei/unitate lAcþionarii vor decide dacã
pãstreazã administratorul Franklin Templeton, pentru încã un mandat
l FP vrea sã distribuie acþionarilor 0,05 lei/acþiune

Fondul Proprietatea vrea sã mai
facã o distribuþie de capital cãtre ac-
þionari, pe care i-a convocat sã ia o
decizie în acest sens, dar, pentru asta,
conform legii, trebuie sã facã o redu-

cere de capital pentru acoperirea
pierderilor contabile cumulate, dupã
ce, Autoritatea de Supraveghere Fi-
nanciarã (ASF) a decis, pe 28 de-
cembrie 2015, cã SIF-urile ºi FP tre-

buie sã treacã de la contabilitatea
româneascã (RAS), la cea
internaþionalã (IFRS).

ADINA ARDELEANU
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