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Zvonuri: “Demiterea preºedintelui
“Existã cazuri de insolvenþe ASF va fi boicotatã”

SIMONA MILOª, PREªEDINTELE INPPI:

adiacente unui sistem
bancar prea permisiv”

l Miloº: “Insolvenþa este apreciatã ca sinonimã cu frauda debitorilor
împotriva intereselor creditorilor”
n multe domenii, insolvenþa
este apreciatã ca fiind sinonimã cu frauda debitorilor
împotriva intereselor creditorilor, a evidenþiat, ieri, Simona Miloº, preºedintele Institutul
Naþional pentru Pregãtirea Practicienilor în Insolvenþã (INPPI), în
deschiderea Conferinþei Naþionale
de Insolvenþã.
Avocatul a vorbit despre percepþia
negativã asupra fenomenului insolvenþei, apreciind cã aceasta reprezintã “fundamentul unor aºa zise reforme necesare în procesul de
legiferare a insolvenþei”.
Domnia sa a precizat cã aceste
reforme înseamnã, de fapt, unele
modificãri legislative propuse de
cãtre ANAF, care, dacã ar fi aprobate, “ar afecta în mod sever principiile ce guverneazã procedura insolvenþei ºi ar duce la pierderea
echilibrului greu câºtigat în procesul de legiferare al noului cod al insolvenþei”.
Simona Miloº a menþionat: “Pe
foarte multe planuri, insolvenþa este
apreciatã ca fiind sinonimã cu frauda
debitorilor împotriva intereselor
creditorilor.

l Surse: “PSD nu va face cvorum ºi nu-l vor demite pe Miºu Negriþoiu”
l Mihai Tudose, PSD: “Nu vã luaþi dupã zvonuri, Miºu Negriþoiu nu mai
are ce cãuta acolo” l Viorel Arcaº, PSD: “În nici un caz nu existã ideea de
boicot” l ASF: “Nici Contractul Colectiv de Muncã, semnat la nivelul
ASF, ºi nici Regulamentul de salarizare din cadrul instituþiei nu au caracter
public”

D

emiterea preºedintelui Autoritãþii de Supraveghere Financiarã, Miºu Negriþoiu,
este pusã sub semnul întrebãrii de unii
politicieni, în ciuda faptului cã patru
comisii din Senat ºi Camera Deputaþilor, reunite în ºedinþã comunã, au votat pentru revocarea sa din funcþie.
Miºu Negriþoiu însuºi s-a arãtat
resemnat cã îºi va pierde funcþia, în
cadrul unei declaraþii de presã, de
sãptãmâna aceasta: “Plec cu împlinirea cã am fãcut ceea ce am promis în
faþa comisiilor parlamentare ºi ceea

Î

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 4)

Asiguratorii se plâng Comisiei Europene
pentru plafonarea tarifelor RCA
l UNSAR: “Plafonarea tarifelor RCA încalcã un principiu de bazã
prevãzut de Constituþia României, cel al unei pieþe libere, concurenþiale”
Asiguratorii au transmis, ieri, cã
plafonarea tarifelor RCA, decisã de
Guvern, încalcã un principiu de bazã
prevãzut de Constituþia României,
cel al unei pieþe libere, concurenþiale, iar membrii UNSAR analizeazã
cele mai bune variante de a acþiona
împotriva acestei prevederi, potrivit
unui comunicat de presã.
Uniunea Naþionalã a Societãþilor
de Asigurare ºi Reasigurare din

ÎN PRIMELE NOUÃ LUNI DIN 2016 FAÞÃ DE ACEEAªI
PERIOADÃ DE ANUL TRECUT

Fed menþine
dobânda cheie
înaintea
alegerilor
prezidenþiale
Banca Centralã a SUA (Federal
Reserve - Fed) a menþinut dobânda
de bazã la un interval cuprins între
0,25% ºi 0,50% sãptãmâna aceasta,
la ultima sa reuniune de politicã monetarã de dinaintea alegerilor prezidenþiale, dar a semnalat cã ar putea
majora costul creditului la reuniunea
din decembrie, informeazã Reuters.
Decizia Comitetului de politicã
monetarã din cadrul Fed (FOMC)
este în linie cu aºteptãrile analiºtilor,
potrivit Agerpres.
În comunicatul de presã publicat
la finalul reuniunii de miercuri, Comitetul de politicã monetarã apreciazã cã economia SUA a accelerat, iar
numãrul de locuri de muncã create
de economia americanã a rãmas la
un nivel solid. “Comitetul considerã
cã argumentele pentru o majorare a
ratei dobânzii au continuat sã se consolideze, dar a decis ca, pentru moment, sã aºtepte pânã ce vor apãrea
noi dovezi ale unor noi progrese spre
obiectivele sale”, se aratã în
comunicatul de presã al Fed.
Potrivit analiºtilor, comunicatul
de presã al FOMC sugereazã cã
dobânda cheie va fi majoratã în luna
decembrie, la ultima reuniune de politicã monetarã a Fed din 2016. n
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Profitul net al Grupului BRD la noi
a crescut cu 67,9%
l Rata creditelor neperformante a scãzut de la 15,3% la 10,8%

R

ezultatul net al Grupului
BRD în þara noastrã s-a cifrat, în primele trei trimestre, la 606 milioane lei, fiind mai

mare cu 67,9% faþã de perioada similarã a anului trecut.
Reprezentanþii BRD subliniazã:
“Creºterea profitului net rãmâne sem-

nificativã dupã excluderea veniturilor
nerecurente (mai mare cu 45,4% faþã
de primele nouã luni din 2015). Rentabilitatea capitalurilor proprii a atins
12,5% (10,3%, excluzând elementele
nerecurente) faþã de 8,2% în primele
nouã luni din 2015. Rata de adecvare a
capitalului la 30 septembrie 2016 a
atins 19,1% (conform Basel 3, luând
în calcul filtrele prudenþiale) faþã de
17,2% la 30 septembrie 2015, o poziþie de capital confortabilã, care permite o creºtere semnificativã a activitãþii
concomitent cu respectarea cerinþelor
reglementare care se anunþã tot mai
stricte”. (E.O.)
(continuare în pagina 8)
Citiþi, în pagina 6, Profitul “Société
Générale”, peste estimãri

Laura Kovesi, distinsã
cu titlul de Comandor,
de Regele Suediei
l Ambasadorul Suediei: “O recunoaºtere a
României ºi a poporului sãu”
Laura Codruþa Kovesi, actualul
procuror ºef al Direcþiei Naþionale
Anticorupþie, a fost distinsã ieri, cu
titlul de Comandor al Ordinului
Steaua Polarã de cãtre regele Suediei, Majestatea Sa, Carl Gustav
XVI, drept recunoaºtere pentru
“lupta susþinutã ºi curajoasã împotriva corupþiei din România, care constituie paºi importanþi spre îmbunãtãþirea transparenþei ºi a statului de

drept în România”.
Ceremonia de decorare a avut loc
la Ambasada Suediei din Bucureºti în prezenþa ministrului Justiþiei, a mai multor ambasadori din
România, familiei doamnei Kovesi,
membrilor DNA ºi ai reprezentanþilor altor instituþii ºi ONG-uri din
România care luptã împotriva corupþiei. (A.S.)
(continuare în pagina 3)

ce ar fi trebuit sã fac".
Unele surse susþin, însã, cã PSD
nu va face cvorum în plen, iar
preºedintele ASF nu va fi demis.
Preºedintele Comisiei Economice
a Camerei Deputaþilor, deputatul
PSD Mihai Tudose, catalogheazã
astfel de zvonuri drept “o porcãrie”.
Domnia sa ne-a declarat: “Nu vã luaþi dupã zvonuri, Miºu Negriþoiu nu
mai are ce cãuta acolo (n.r. la
conducerea ASF)”.
ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 15)

Citiþi, în pagina, 3 “KOVESI:
Munca noastrã îi neliniºteºte pe
mulþi ce se credeau de neatins”

România (UNSAR) a anunþat cã a
sesizat deja Comisia Europeanã cu
privire la încãlcãrile Directivei
2009/138/CE ºi ale Tratatului de
funcþionare al Uniunii Europene,
existând premisele ca România sã fie
sancþionatã pentru încãlcarea legislaþiei comunitare.
“Conform normelor europene
menþionate, atât plafonarea unor tarife în absenþa unui sistem general de

control al preþurilor, cât ºi posibilitatea de a aplica tarife ca element de
sprijin sau protecþie pentru o anumitã industrie sunt interzise”, apreciazã
UNSAR, care adaugã: “Având în vedere faptul cã România nu are un sistem general de control al preþurilor,
este imposibil din punct de vedere
legal sã aibã un cadru care sã se refere strict la piaþa de asigurãri. (A.A.)
(continuare în pagina 15)

ICCJ DIN MAREA BRITANIE A DECIS:

Parlamentul britanic trebuie
sã-ºi dea acordul pentru Brexit
l Lira sterlinã a urcat la maximul ultimelor patru
sãptãmâni faþã de dolar
Lira sterlinã a urcat, ieri, la cel mai
ridicat nivel din ultimele patru sãptãmâni faþã de dolar, dupã ce Înalta
Curte de Justiþie din Marea Britanie
a stabilit cã Guvernul nu poate declanºa procedura de ieºire din Uniunea Europeanã fãrã acordul Parlamentului, transmite MarketWatch,
citat de News.ro.
Potrivit Curþii, premierul Theresa
May nu poate activa singurã Articolul 50 din Tratatul UE, pentru începerea negocierilor cu partenerii
europeni.
Guvernul a anunþat cã va contesta
verdictul.
Lira a crescut imediat dupã anunþarea deciziei, fiind tranzacþionatã la
1,2450 dolari pe unitate, cel mai ridi-

cat nivel atins de la jumãtatea lunii
octombrie, potrivit companiei de
analizã a datelor FactSet data.
Miercuri seara, la New York, lira a
fost tranzacþionatã la 1,2302 dolari
pe unitate.
(continuare în pagina 6)
Citiþi, în pagina 16, “Banca Angliei
renunþã la reducerea dobânzii”

