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Nouy, BCE:
“Am tratat
Deutsche Bank
ca pe oricare
altã bancã”

Cea mai mare instituþie de credit
din Germania, “Deutsche Bank”
AG, a fost tratatã ca toate bãncile din
industrie în cadrul testelor de stres
derulate în varã, spune Daniele
Nouy, preºedintele Board-ului de
Supraveghere din cadrul Bãncii
Centrale Europene (BCE).

“Nu am tratat Deutsche Bank în
mod diferit”, a spus Nouy, adãugând
cã toate documentele privind aceastã
bancã sunt publice. “Am aplicat pe
deplin normele existente. Oamenii
cu care lucrez sunt «paranoici» în
privinþa regulilor, la fel sunt ºi eu.
Poþi fi strict doar dacã eºti corect”, a
subliniat Nouy.

Conform publicaþiei britanice Fi-
nancial Times, “Deutsche Bank” a
beneficiat de tratament special în cea
mai recentã rundã de teste de stres
derulate în rândul bãncilor.

Potrivit unor surse citate de Reu-
ters, directorul financiar al “Deut-
sche Bank” i-a informat pe reprezen-
tanþii angajaþilor cã reducerile de lo-
curi de muncã ar putea fi duble faþã
de cât s-a planificat iniþial - 10.000
de angajaþi - ca parte a planului de
diminuare a costurilor.

La 30 iunie 2016, banca avea pe
plan global 101.300 de angajaþi.

V.R.

Marþi, 25 octombrie 2016, nr. 205 (5785), anul XXVI

n Senatul SUA va examina oferta
de preluare a “Time Warner”
de cãtre AT&T

PAGINA 16

GRAM AUR = 168,4979 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,1629 RON EURO = 4,5057 RON DOLAR = 4,1396 RON

ASTÃZI

Curtea Constituþionalã dezbate, din nou,
excepþiile ridicate pe Legea dãrii în platã

Astãzi este o nouã zi mult aºtepta-
tã de clienþii bãncilor care au notifi-
cat instituþiile financiare ca sã dea în
platã imobilele puse garanþie în con-
tractele de credit.

Amânatã în urmã cu douã sãp-
tãmâni, ºedinþa Curþii Constituþiona-
le în care aºteptam o decizie pe ex-
cepþiile de neconstituþionalitate ridi-
cate de bãncile comerciale asupra
Legii dãrii în platã urmeazã sã aibã
loc, din nou, astãzi.

În 11 octombrie, când judecãtorii
CCR au dezbãtut cele 33 de excepþii,
avocaþii de la Curtea Constituþionalã
s-au contrazis pe marginea sesizãri-

lor fãcute de bãnci.
Avocatul Gheorghe Piperea a spus

cã are senzaþia cã hotãrârea judecãtori-
lorde laCurteaConstituþionalãeradeja
stabilitã, dar cã, acum, domnia sa le-a
“schimbatmacazul”: “Explicaþiameaa
fost clarã - Legea dãrii în platã nu inter-
vine în contracte".

În acelaºi timp, avocatul Stan
Târnoveanu a spus cã suntem în faþa
“unei pseudo-legi, o lege neveridicã,
nerealã, care nu corespunde unei
nevoi".

Deputatul liberal Daniel Cãtãlin
Zamfir a scris, ieri, pe pagina sa de
Facebook: “Avem confirmarea de la

ANCPI ca la transferul cãtre bancã a
imobilului supus dãrii în platã tariful
de intabulare trebuie plãtit de cãtre
viitorul proprietar, adicã de cãtre
bancã! Tariful de intabulare nu este
considerat taxã notarialã, ca atare nu
va fi suportat de debitor, la darea în
platã!

Recapitulãm ce am obþinut în
urma negocierilor cu instituþiile
implicate:

1. Nu se plãteºte impozit la tran-
sferul de proprietate;

EMILIA OLESCU
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GORGHIU ÎL SUSÞINE PE CIOLOª CA PREMIER

Guvernul a “cioloºit-o” pe Gorghiu
l Cioloº a trimis legea conversiei la Curtea Constituþionalã, dupã de PNL
a anunþat cã-l susþine ca premier, iar el a acceptat

Guvernul condus de Dacian
Cioloº a trimis, ieri, Legea
conversiei creditelor în fran-

ci elveþieni la Curtea Constituþionalã
a României (CCR), cu o zi înainte de
expirarea termenului pânã la care pu-
tea face acest lucru. Tot ieri,
preºedintele PNL Alina Gorghiu a
anunþat cã Biroul Politic Naþional al
PNL l-a desemnat pe Dacian Cioloº,
cu unanimitate de voturi, candidat
pentru funcþia de premier, iar acesta
a acceptat propunerea.

Decizia lui Dacian Cioloº de a tri-
mite legea conversiei la CCR pare cã
nu coincide cu poziþia PNL care a
votat în unanimitate, în Parlament,
conversia la cursul istoric.

Liviu Iolu, purtãtorul de cuvânt al
Executivului, ne-a precizat cã acea-
stã miºcare a fost fãcutã pentru cã le-
gea nu este socialã.

Domnia sa ne-a declarat: “Vreau
sã menþionez cã Guvernul susþine
mãsurile din lege care sprijinã cazu-
rile sociale, dar legea, per ansamblu,
aºa cum a ieºit, susþine afacerile. De
aceea Guvernul a trimis legea la
CCR. Dacã se depãºeºte caracterul
social al legii, Guvernul nu o mai su-
sþine”.

Deputatul liberal Daniel Cãtãlin
Zamfir, care a depus amendamentul
privind conversia la curs istoric a
împrumuturilor în CHF, este de pã-
rere cã, astfel, problema legatã de
aceastã legea va fi tranºatã mai
repede.

Domnul Zamfir ne-a declarat: “Eu
cred cã Legea conversiei va trece con-
trolul de constituþionalitate. Nu este
niciprima, niciultima legecareajunge

la Curtea Constituþionalã. Pânã la
urmã, este o formã ca problema sã fie
tranºatã mai rapid, pentru cã la Legea
dãrii în platã ne-au þinut ºase luni ºi
încã aºteptãm sã vedem ce se va
întâmpla.Nu-mi fãceamiluzii cã legea
n-ar fi ajuns la Curte, pentru cã oricum
ar fi trimis-o bãncile. Tocmai de aceea,
eu cred cã premierul Cioloº a luat de-
cizia sã lãmureascã chestiunea cât mai
repede. Aºa, pânã la finalul anului pu-
tem avea o imagine finalã asupra ace-
stei legi”.

La rândul sãu, deputatul PSD Ci-
prian Nica, vice-preºedintele Comi-
siei Juridice din Camera Deputaþilor,
s-a arãtat extrem de deranjat de deci-
zia Guvernului de a trimite legea la
CCR.

Domnia sa ne-a spus: “Este o lege
pentru cei înrobiþi de bãnci, pentru
ca oamenii sã nu se mai sinucidã ºi
vine premierul, cu indicaþii de la
Bruxelles, ºi o trimite la Curtea
Constituþionalã, în condiþiile în care

avizul de la Guvern a fost pozitiv ºi
în condiþiile în care PNL l-a nomina-
lizat pe Cioloº pentru funcþia de pre-
mier”.

Ieri, legea fusese trimisã preºedin-
telui Klaus Iohannis pentru promul-
gare, dupã cum apare pe site-ul Ca-
merei Deputaþilor.

Conform legislaþiei în domeniu,
astãzi era ultima zi în care legea tre-
buia trimisã ºefului statului ca sã o
promulge. Noua lege a fost votatã în
18 octombrie, în unanimitate, acea-
sta vizând conversia creditelor în
CHF la cursul de la data acordãrii,
fãrã niciun prag sau grad de îndato-
rare, la costuri care urmeazã sã fie
negociate de cele douã pãrþi, res-
pectând principiul bunei credinþe ºi
diligenþele profesionale, astfel încât
obligaþiile de platã sã nu fie mai
împovãrãtoare pentru consumatori.

EMILIA OLESCU
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GRUPUL DE LOBBY BBA AVERTIZEAZÃ

Bãncile îºi mutã
în curând operaþiunile
din Marea Britanie

Bãncile vor începe sã-ºi mute ope-
raþiunile din Marea Britanie cãtre fi-
nele anului curent ºi la începutul lui
2017, în condiþiile în care anticipea-
zã un Brexit dur, conform spuselor
lui Anthony Browne, directorul exe-
cutiv al grupului bancar de lobby
BBA.

Browne a scris în cotidianul
Observer: “Mâinile bãncilor interna-
þionale tremurã în jurul butonului de
relocare. Multe bãnci mai mici vor
începe sã se mute înainte de Crãciun;
bãncile mai mari sunt aºteptate sã
înceapã transferul în primul
trimestru al anului viitor”.

Fãrã sã identifice vreo bancã, re-
prezentantul BBA susþine cã institu-
þiile de credit nu pot aºtepta pânã în
ultimul minut ca sã pãrãseascã Ma-

rea Britanie, având pregãtite planuri
pentru “cel mai rãu scenariu”, în spe-
cial din cauza “dezbaterii publice ºi
politice din prezent”, care duce bãn-
cile într-o direcþie greºitã.

Industria bancarã din Marea
Britanie a plãtit taxe de circa 66 de
miliarde de lire sterline (81 miliar-
de de dolari) în 2014-2015, suma
fiind echivalentã cu 11% din veni-
turile din taxe realizate de aceastã
þarã.

Grupul de cercetare Open Europe
informa, într-un raport publicat sãp-
tãmâna trecutã, cã autoritãþile britani-
ce ar trebui sã ia în calcul anularea ta-
xei bancare, respectiv suprataxele
care privesc bãncile, ori mãcar sã re-
ducã povara fiscalã a acestora. (V.R.)

(continuare în pagina 8)

ANCHETE DESCHISE ÎN URMA AVIONULUI PRÃBUªIT
ÎN MALTA

Presa: Trei spioni ai statului francez
au murit în accident
l Alþi trei angajaþi ai DGSE s-au prãbuºit într-un accident de elicopter,
în iulie

Trei angajaþi ai Direcþiei Ge-
nerale a Securitãþii Externe
franceze, care aveau misiuni

speciale de informaþii în Libia, au
murit, ieri, într-un accident aviatic
în Malta, potrivit informaþiilor apã-
rute în presa parizianã.

O aeronavã uºoarã, de mici di-
mensiuni, s-a prãbuºit la decolare în
Malta, ieri dimineaþã, omorând toþi
cei cinci pasageri aflaþi la bord, in-
formeazã Reuters.

Informaþiile despre identitatea ce-
lor cinci victime au fost contradicto-
rii. Iniþial, agenþiile de presã au
anunþat cã decedaþii au fi fost anga-

jaþi ai agenþiei europene de control al
frontierelor Frontex, ºtire infirmatã,
însã, chiar de Frontex. Krzysztof
Borowski, purtãtorul de cuvant al
Frontex, a susþinut faptul cã angajaþi

ai agenþiei Uniunii Europene nu au
fost implicaþi în accident.

ADI IACOB

(continuare în pagina 6)

AROGANÞA LUI NEGRIÞOIU, TAXATÃ DE DEPUTAÞI

Mihai Tudose, PSD:
“Miºu Negriþoiu va fi
demis, cât de curând,
de la conducerea ASF”
lMiºu Negriþoiu, ASF: “Mi-am închipuit cã voi veni la o execuþie
publicã, nu am fãcut nimic greºit” lMihai Tudose: “Aþi fãcut tot ce aþi
putut, problema e cã nu puteþi cât trebuie! l Andreea Paul, PNL: “Miºu
Negriþoiu sfideazã Parlamentul”

D
emisia lui Miºu Negriþo-
iu din funcþia de
preºedinte al Autoritãþii
de Supraveghere Finan-

ciarã (ASF) a fost cerutã, în consens,
de parlamentarii PSD ºi PNL, pre-

zenþi, ieri, la audierea din Comisia
pentru politicã economicã.

Parlamentarii au aruncat o tiradã
de reproºuri cãtre Miºu Negriþoiu,
privind situaþia din sectorul asigurã-
rilor, însã acesta a þinut-o, în conti-

nuare, pe a lui, susþinând cã nu are ce
sã îºi reproºeze în activitate, fapt
care i-a enervat ºi mai tare pe
parlamentari.

Miºu Negriþoiu a mai fost la au-
dieri, în Parlament, ºi luna trecutã, ºi,
la fel ca acum, nu a dat nici un semn
“de cãinþã”, în ciuda criticilor
primite.

Deputatul PNL Andreea Paul, a
declarat, ieri: “Parlamentari din toa-
te partidele politice i-am cerut expli-
cit demisia de onoare ºi nu ºi-a dat-o,
ba chiar ne-a anunþat cã nu o va face.
Propun sã demarãm procedura
parlamentarã de demitere!”

Deputatul PSD Mihai Tudose,
preºedintele Comisiei pentru politi-
cã economicã, a spus cã hârtiile pen-
tru procedura parlamentarã de demi-
tere “sunt în curs”.

ADINA ARDELEANU
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