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LA NOUÃ LUNI

Banca Naþionalã
a Elveþiei a
obþinut un profit
record, de 28,7
miliarde de franci

Banca Naþionalã a Elveþiei a obþi-
nut în primele nouã luni ale anului un
profit record de 28,7 miliarde de
franci elveþieni, susþinut de rezervele
valutare uriaºe ºi câºtigurile aduse
de dobânzile negative, relateazã
Reuters, citatã de News.ro.

Banca centralã a înregistrat un
câºtig de 20,3 miliarde de franci din
investiþii valutare, care au urcat la
666,2 miliarde de franci, sumã care
depãºeºte uºor valoarea întregii eco-
nomii elveþiene, ca urmare a strate-
giei instituþiei de depreciere a
francului.

Astfel, investiþiile pe piaþa valuta-
rã ale bãncii centrale au urcat cu 12%
în primele nouã luni, comparativ cu
aceeaºi perioadã a anului trecut.

Profitul adus de banii pãstraþi de
bãncile comerciale la Banca Naþio-
nalã a avansat la 1,1 miliarde de
franci, de la 843 milioane de franci în
urmã cu un an.

Banca Naþionalã a Elveþiei nu este
obligatã prin lege sã obþinã profit,
principalul sãu mandat fiind stabili-
tatea preþurilor. Orice fel de profit
este distribuit guvernului elveþian ºi
celor 26 de cantoane din þarã.

(continuare în pagina 6)
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Let’s be human
(sau hai sã ne ocupãm un pic cu magia)

Se zice pe la BNR cã Legea dã-
rii în platã nr.77/2016, aºa
cum va fi ajustatã în urmarea

deciziei Curþii
Constituþionale
din 25 octom-
brie 2016, “mer-
ge” cãtre efectul
esenþial, pe care
îl preconizeazã
Directiva 2014/
17: umanizarea
pieþei creditelor
(n.n. implicit, de aici rezultã cã,
pânã acum, piaþa creditelor nu a fost
umanã, ci robotizatã, diabolicã sau

din altã lume).
Afirmaþia vine de la domnul

Adrian Vasilescu, actualmente con-
silierul nr.1 al domnului Isãrescu
(nota bene: cicã sunt vreo 200 de
toþi), adicã de la cineva care era
100% sigur cã legea dãrii în platã va
fi declaratã în întregime neconstitu-
þionalã ºi asta pentru cã, în principal,
ar fi “încãlcat” Directiva 2014/17. În
opinia domnului Vasilescu (ºi a ar-
madei de avocaþi care au atacat le-
gea), aceastã Directivã ar statua,
totuºi, cã nu se aplicã niciunui credit
aflat în derulare, ci numai creditelor
viitoare. Vãd cã acum directiva cu

pricina nu mai e încãlcatã, ci, dimpo-
trivã, îºi imprimã efectul esenþial
(“umanizarea”) asupra mult hulitei
legi a dãrii în platã.

Frumos.
Mai mult chiar, ni se spune de la

înãlþimea BNR cã Legea dãrii în
platã nu doar cã este un balsam care
picteazã în culori umane o inumanã
piaþã a creditelor, ci este chiar un
colac de salvare pentru cei care nu
îºi mai pot plãti datoriile, per-
miþându-le acum, dupã “ajustãrile”
impuse de decizia CCR, sã îºi pãs-
treze casele.

(continuare în pagina 7)

ORDONANÞA DE PROROGARE A LEGII INSOLVENÞEI
PERSONALE - RETRIMISÃ ÎN PARLAMENT

Statul în slujba cetãþenilor -
doar o promisiune electoralã
l Piperea: “Iohannis îi dã o palmã Guvernului Cioloº, dar se pune într-o
luminã proastã” l Ana Birchall: “Este o practicã potrivit cãreia toate legile
destinate consumatorului român de bunã credinþã sunt amânate,
tergiversate ºi nu sunt lãsate sã intre în vigoare”

“Un preºedinte care pune cetãþea-
nul înaintea statului” a fost sloganul
electoral cu care a câºtigat alegerile
prezidenþiale Klaus Iohannis. De
asemenea, în cele mai multe progra-
me electorale, cetãþeanul apare ca
prioritate între obiectivele politicie-
nilor.

Promisiunile electorale, însã,
rãmân doar sloganuri de campanie.

Clienþii cu credite la bãnci au fost
amãgiþi în aceºti ani de promisiuni
electorale ºi iniþiative legislative
care nu au avut finalitatea aºteptatã.
Dupã ce Klaus Iohannis a retrimis
Legea dãrii în platã în Parlament, iar
premierul Dacian Cioloº a sesizat
Curtea Constituþionalã cu privire la
Legea conversiei, ºeful þãrii a întors,
ieri, în Parlament legea ce aprobã
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
prin care a fost prorogat termenul de
intrare în vigoare a Legii insolvenþei
persoanelor fizice (de la 1 ianuarie
2016 la 1 ianuarie 2017). Legea
întoarsã de Iohannis prevede o de-
vansare cu douã luni a aplicãrii Legii
falimentului personal, respectiv de
astãzi.

Concret, Executivul condus de
Dacian Cioloº stabilise, anul trecut,
cu câteva zile înainte de Crãciun, ca
Legea insolvenþei persoanelor fizice
sã fie prorogatã un an, însã, în legea

de aprobare a respectivei ordonanþe
de guvern, Parlamentul a votat intra-
rea în vigoare a legii la 1 noiembrie
2016.

Dacã parlamentarii vor urma sfa-
turile preºedintelui þãrii, atunci cetã-
þenii care sunt în faliment mai au de
aºteptat cel puþin douã luni ca sã fie
protejaþi de legea insolvenþei
persoanele.

Avocatul Gheorghe Piperea este
de pãrere cã “preºedintele Klaus Io-
hannis îi dã o palmã Guvernului Cio-
loº prin retrimiterea în Parlament a
legii care devanseazã cu douã luni
intrarea în vigoare a Legii insolven-
þei personale, dupã ce aceasta a fost
amânatã cu un an”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

VASILE DÎNCU:

“Dezvoltarea þãrii din ultimii
26 de ani - dezastruoasã”

Þara noastrã a crescut, dar nu s-a
dezvoltat, în ultimii 26 de ani, este de
pãrere vicepremierul Vasile Dîncu,
ministrul Dezvoltãrii ºi Administra-
þiei Publice, care susþine cã “dezvol-
tarea României, în ultimii 26 de ani,
inclusiv planificarea urbanã, este de-
zastruoasã”.

Oficialul spune cã þara noastrã nu
are specialiºti în dezvoltare urbanã ºi
în planificare, declarând, ieri, în ca-
drul unui forum de profil: “Timp de
26 de ani nu ne-am asumat responsa-
bilitatea de dezvoltare a þãrii, pentru
cã umblãm dupã bani. Am lansat
împreunã cu speciliºtii de la minister
ideea de a face un cod al urbanismu-
lui. Specialiºtii mi-au spus cã durezã
un an dezbaterea pe acest cod al ur-
banismului. Nu înþeleg cum poate sã
dureze un an. Am vazut cã avem Re-
gistrul Urbaniºtilor din România.

Atunci de ce nu avem programe de
masterat la universitãþi ºi nici planuri
de dezvoltare a oraºelor?"

Domnia sa a mai precizat cã poli-
ticienii sunt tentaþi sã facã politici în
oraºe, dar nu politici de dezvoltare:
“În aceste momente, ne legãm de po-
tenþialul de dezvoltare a României.
Pentru noi, teritoriul este o povarã, în
loc sã fie o resursã extraordinarã.
Capitalul teritorial este foarte impor-
tant ºi de aceea noi încercãm, prin
aceastã strategie de dezvoltare teri-
torialã pe care am promovat-o, sã
punem la un loc patru componente
importante: dezvoltarea socialã,
economicã, teritorialã ºi cea ºtiinþifi-
cã. Trebuie sã ne unim într-un conti-
nuum al dezvoltãrii României.

ANDREEA GRUIA

(continuare în pagina 14)

Franklin Templeton mai primeºte
o ºansã la conducerea FP
l Acþionarii Fondului Proprietatea au aprobat reducerea capitalului social,
prin diminuarea valorii nominale de la 0,85 la 0,57 lei/unitate
l Greg Konieczny: “Una din þintele noastre reprezintã listarea
Hidroelectrica, în cel de-al doilea trimestru al anului viitor”

Acþionarii Fondului Proprie-
tatea (FP) au decis, ieri,
continuarea mandatului ac-

tual de administrator al Franklin
Templeton International Services,
acordându-i acestuia încã o ºansã,
deºi administratorul nu ºi-a îndepli-
nit criteriul de performanþã referitor
la reducerea discountului dintre pre-
þul acþiunilor ºi valoarea unitarã a
activului net, sub 15%.

Potrivit unor surse prezente la
Adunarea generalã de ieri, micii ac-
þionari prezenþi la ºedinþã s-au încur-
cat în convocator ºi au votat, în ace-
laºi timp, ºi pentru continuarea man-
datului FT ºi pentru revocarea aces-

tuia. Totuºi, votul a fost înclinat de
marii acþionari, astfel cã FT a trecut
ºi de aceastã AGA, fãrã emoþii.

Acþionarii FP au mai aprobat, ieri,
reducerea capitalului social de la
8.562.968.634,10 lei la
5.742.226.025,22 lei prin reducerea
valorii nominale a acþiunilor de la
0,85 lei la 0,57 lei, ºi astfel aprobarea
mecanismului de reducere care
încorporeazã douã operaþiuni (aco-
perire pierdere contabilã ºi distribu-
þii cãtre acþionari).

ADINA ARDELEANU,

ANDREI MURGULEÞ

(continuare în pagina 6)
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DUPÃ CE PREªEDINTELE ASF A LIPSIT DE LA AUDIERI

Andreea Paul: “Miºu
Negriþoiu aruncã ASF

în rãzboi cu Parlamentul”
l “Este intolerabilã minciuna la care au recurs în spaþiul public”, a spus
Andreea Paul

P
atru comisii din Senat ºi
Camera Deputaþilor, reuni-
te în ºedinþã comunã, au
votat, ieri, pentru revocarea

din funcþie a preºedintelui Autoritã-
þii de Supraveghere Financiarã
(ASF), Miºu Negriþoiu, în absenþa
acestuia.

Preºedintele Comisiei Economice
a Camerei Deputaþilor, deputatul
PSD Mihai Tudose, a anunþat dema-
rarea efectivã a procedurii de demi-
tere.

Propunerea urmeazã sã fie votatã
într-o ºedinþã comunã în plen, cel
mai probabil sãptãmâna viitoare, po-
trivit lui Tudose.

Miºu Negriþoiu a lipsit de la au-
dieri ºi, în schimb, a trimis o scrisoa-
re parlamentarilor în care aratã cã re-
vocarea unui membru al consiliului
de conducere al ASF nu este legal
posibilã, cât timp acesta îndeplineºte
condiþiile care au stat la baza numirii
sale, conform News.ro.

Parlamentarii s-au simþit ofensaþi
de absenþa preºedintelui ASF, care
mai fusese audiat ºi în urmã cu o sãp-
tãmânã, dar ºi în luna septembrie, pe
fondul scandalului creºterii tarifelor
RCA.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 7)
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