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Dijsselbloem:
Eurogroup va analiza,
în decembrie,
restructurarea
datoriilor Greciei

Relaþiile dintre Grecia ºi creditori
sunt, acum, mai constructive ca ni-
ciodatã, iar miniºtrii de finanþe din
zona euro (Eurogroup) vor discuta
pe marginea restructurãrii datoriilor
þãrii la o reuniune care va avea loc în
decembrie, a declarat, ieri, preºe-
dintele Eurogroup, Jeroen Dijssel-
bloem.

Oficialul a afirmat: “Actualul gu-
vern elen pare foarte angajat, lucrea-
zã mult mai constructiv decât guver-
nele precedente. Existã un anumit
grad de optimism. În decembrie vom
discuta cu privire la unele mãsuri re-
feritoare la datoriile pe termen scurt.
Sunt unele lucruri care pot fi fãcute
acum, iar în urmãtorii ani pot fi luate
mãsuri pentru sfârºitul programu-
lui”.

Întâlnirea miniºtrilor de Finanþe
din zona euro este programatã în
data de 5 decembrie.

La finele lunii trecute, Me-
canismul European de Stabilitate
(ESM), fondul de salvare al zonei
euro, a eliberat o tranºã de 2,8 miliar-
de de euro cãtre Grecia. Din aceastã
tranºã, 1,1 miliarde de euro au ca de-
stinaþie serviciul datoriei, iar 1,7 mi-
liarde de euro ajung într-un cont de-
dicat, de compensare a arieratelor.

V.R.
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INDICELE ROBOR LA 3 LUNI A URCAT
LA UN NOU NIVEL MAXIM AL ULTIMELOR
3 LUNI

Debitorii cu credite în lei, în
situaþia sã plãteascã mai mult
pentru ratele lunare

Debitorii cu credite în lei vor plãti
mai mult pentru ratele lunare, dacã
nivelul Robor nu mai scade pânã la
finalul lunii, când bãncile actualize-
azã valoarea indicelui în componen-
þa dobânzii la credite.

Indicatorul Robor la 3 luni, în fun-
cþie de care se calculeazã dobânzile
la cele mai multe credite în lei, a ur-
cat, ieri, de la 0,8% pânã la 0,81% pe
an, nou nivel maxim din 9 august, pe
fondul creºterii randamentelor la tit-
lurile de stat, aratã datele Bãncii
Naþionale a României (BNR).

Robor la 3 luni este indicatorul
principal în funcþie de care se calcu-
leazã dobânzile la creditele variabile

în lei.
Robor la 3 luni a fost cotat, ieri, la

0,81% pe an, de la nivelul de 0,80%
înregistrat în primele douã zile ale
sãptãmânii.

Robor la 6 luni s-a menþinut, ieri,
la nivelul la care a ajuns marþi, de
1,01% pe an, nivel maxim din 29 au-
gust.

Creºterea dobânzilor poate fi pusã
în legãturã cu majorarea randamente-
lor la titlurile de stat, pe fondul unor
ieºiri de plasamente ale investitorilor
strãini în titluri de stat româneºti.

C.I.

(continuare în pagina 14)

Anchetã penalã asupra abuzurilor din
ASF, dupã sesizarea lui Radu Soviani

Radu Soviani a fost chemat, ieri,
pentru declaraþii la Parchet, într-un
dosar legat de sesizãrile pe care le-a
fãcut, în urmã cu ceva timp, legate de
abuzurile din cadrul Autoritãþii de
Supraveghere Financiarã (ASF).

Radu Soviani ne-a declarat: “Am
fãcut o declaraþie în privinþa unei se-

sizãri pe care am fãcut-o deja”.
Sesizarea viza abuzurile din ca-

drul ASF contra sa ºi a fimei sale
RST Media, care a fost angajatã de
instituþie pentru a se ocupa de comu-
nicare, la momentul înfiinþãrii ASF.

Pe baza sesizãrii fostului purtãtor
de cuvânt, procurorii au în lucru o

anchetã penalã.
Radu Soviani a depus, în ianuarie

2015, o sesizare la Camera Deputaþi-
lor ºi la Senatul României privind
abuzurile semnalate în ASF, în con-
diþiile în care fusese concediat de cã-
tre preºedintele Autoritãþii Miºu
Negriþoiu.

Memoriul sãu dezvãluie, la aproa-
pe doi ani distanþã, evenimente din
interiorul ASF, care reflectã, dacã
s-au petrecut întocmai cum le rela-
teazã Soviani, desconsideraþia lui
Miºu Negriþoiu faþã de mass-media,
o lipsã totalã de transparenþã ºi tenta-
tive de manipulare a opiniei publice.

Radu Soviani susþine cã abuzurile
semnalate în ASF au avut consecinþe
directe asupra majorãrii nivelului de
primã RCA încã din ianuarie 2015.

A.A.
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Dolarul îi face de ruºine pe adversarii
lui Trump

l Leul, îngenuncheat în faþa dolarului american l Dolarul, la nivelul maxim al ultimilor 14 ani faþã
de valutele majore

M
itul distrugerii econo-
miei americane în
urma câºtigãrii alegeri-
lor din SUA de cãtre

republicanul Donald Trump s-a risipit
în mai puþin de o zi. Atât moneda ame-

ricanã, cât ºi pieþele acþiunilor au urcat
încã din a doua zi dupã anunþarea re-
zultatului scrutinului prezidenþial.

Dolarul american a explodat, ieri,
în raport cu moneda naþionalã, dupã
câteva zile în care a avut o evoluþie

ascendentã, pe fondul rezultatelor
alegerilor din Statele Unite ale
Americii (SUA).

Banca Naþionalã a României (BNR)
a anunþat, ieri, un nivel al monedei
americane de 4,2246 lei, faþã de 4,1844

lei - valoarea de marþi a cursului do-
lar/leu. Astfel, dolarul a atins maximul
istoric, în raport cu leul.

EMILIA OLESCU,
ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 14)

SCANDALUL CREDITELOR ÎN FRANCI
ELVEÞIENI

Acþiune în grup a Asociaþiei
Consumatorilor din Franþa
împotriva BNP Paribas
l Banca din Franþa este pusã sub acuzare penalã
pentru practici comerciale înºelãtoare

Asociaþia Naþionalã de Pro-
tecþie a Consumatorilor ºi
Utilizatorilor din Franþa

(CLCV) a lansat o acþiune în grup
împotriva BNP Paribas Personal Fi-
nance referitoare la împrumuturile
în franci elveþieni (CHF), potrivit
unor surse apropiate situaþiei, citate
de presa internaþionalã.

Pentru creditele date în moneda
elveþianã, BNP Paribas are dosar pe-
nal, fiind acuzatã de practici comer-
ciale înºelãtoare.

Acþiunea în grup a fost comunica-
tã bãncii marþi, urmând ca plângerea
sã fie transmisã Tribunalului de
Mare Instanþã din Paris.

CLCV a confirmat cã, prin acþiu-
nea sa, doreºte sã se asigure cã cei
4.655 de debitori cu împrumuturi în
CHF din Franþa vor fi corect recom-
pensaþi pentru prejudiciul suferit în
cazul în care BNP Paribas va primi
condamnare definitivã în dosarul pe-
nal în care a fost pusã sub acuzare.

Unul din directorii regionali ai
BNPParibas a sesizat riscurile credi-
telor în CHF, ºi-a anunþat superiorii
despre pericolele la care sunt expuºi
clienþii ºi a refuzat sã le vândã. Ca
rãspuns de la superiorii sãi, a primit
15 zile sã se rãzgândeascã, însã nu a
fãcut-o, pãrãsind cea mai mare ban-
cã din Franþa, care a continuat sã
vândã credite în CHF.

Declaraþia doamnei Nathalie Che-
vallier, fostul Director Regional
BNP Paribas, în faþa Tribunalului

este urmãtoarea: “Am cerut sã mi se
aducã dovada cã variaþia cursului de
schimb, aºa cum era prezentatã în
produs, nu va avea impact asupra ca-
pitalului restant datorat, pentru cã
imediat înþelesesem cã acesta este
pericolul produsului. Serviciul mar-
keting mi-a transmis în februarie
2008 un tabel excel simplu din care
mi-am dat seama cã, dacã variazã cu
doar 0,20 euro cursul de schimb, lu-
cru care era prezentat drept neglija-
bil pentru client, acest lucru avea de
fapt un impact foarte mare asupra
soldului creditului. Rezum lucrurile
aºa: împrumutând 100.000 euro la o
paritate de 1,60 CHF pentru 1 euro,
dacã paritatea ajunge la 0,8 CHF
pentru 1 euro (ceea ce aproape s-a
întâmplat), soldul datorat de client se
dubleazã. Am alertat pe toatã lumea
din bancã despre acest produs, ex-
plicându-le cã este un risc de imagi-
ne foarte mare pentru BNP.

EMILIA OLESCU
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Cum îndrãzneºte zãpada din Suedia
sã nu respecte ideologia feministã?

Într-o lume tot mai nebunã, care ne
face sã cãutãmtot mai mult ceea ce era
odatã cunoscut sub numele de “bun
simþ”, apar uneori ºtiri amuzante prin
absurdul lor, dar deo-
sebit de serioase în
ceea ce priveºte invo-
luþia capacitãþii autori-
tãþilor de a face faþã re-
alitãþii.

Toatã lumea ºtie cã
iarna nu este ca vara,
dupã cum bine spu-
nea un “clasic” în viaþã. Nicãieri
acest “dicton” nu ar trebui sã fie mai
adevãrat decât în þãrile nordice.

Dar aºa ceva nu se poate. Omul,
râul, ramul, zãpada ºi alte forþe ale

naturii sunt insignifiante în faþa
marºului neabãtut cãtre progres.

Pe baza acestei idei, autoritãþile
locale din Stockholm au decis, încã
din iarna trecutã, sã treacã la “aplica-
rea feminismului în activitatea de
îndepãrtare a zãpezii de pe drumurile
publice”. Acest punct exista pe
agenda coaliþiei politice care a “ocu-
pat” administraþia localã din capitala
Suediei încã din 2014. Coaliþia este
formatã din Partidul Social Demo-
crat, Partidul Verde, Partidul Stângii
ºi Iniþiativa Feministã.

“Ideea progresistã” a plecat de la
observaþia cã deszãpezirea cãilor
principale de acces ºi transport îi fa-
vorizeazã pe bãrbaþi, deoarece ei fo-

losesc cel mai des maºina personalã
pentru deplasare. Pe de altã parte, s-a
observat cã femeile merg mai mult
pe jos sau cu bicicleta.

Concluzia? Atunci când ninge vor
avea prioritate la deszãpezire trotua-
rele ºi pistele de biciclete.

ªi a venit iarna din acest an încã
din noiembrie, cu furtuni ºi cãderi de
zãpadã cum nu s-au mai vãzut în ulti-
mul secol.

“Îndepãrtarea zãpezii conform
noilor prioritãþi a fost un fiasco”,
dupã cum scrie cotidianul Dagens
Nyheter, care a subliniat, fãrã urmã
de ironie, cã “femeile au fost cele
mai afectate de haos”.

(continuare în pagina 2)
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FLORIN IORDACHE, PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR:

“Sesizarea Curþii Constituþionale asupra Legii
conversiei - neîntemeiatã”

Sesizarea Guvernului cãtre Curtea
Constituþionalã a României (CCR)
pe marginea Legii conversiei este
neîntemeiatã, apreciazã Florin Ior-
dache, preºedintele Camerei Depu-
taþilor, în cadrul rãspunsului trans-
mis CCR, care a solicitat deputaþilor
un punct de vedere pe subiect.

Documentul precizeazã: “Legea a
fost adoptatã în concordanþã cu Le-
gea fundamentalã ºi sub aspectul al-
tor legi aflate în vigoare, cu 248 de
voturi pentru, niciun vot împotrivã ºi

nicio abþinere.
În ceea ce priveºte critica adusã

nerespectãrilor prevederilor Legii
nr. 24/2000 privind normele de teh-
nicã legislativã, republicatã, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare,
menþionãm cã au fost respectate toa-
te prevederile legii referitoare la
adoptarea actelor normative, cu con-
sultarea tuturor factorilor implicaþi
în procesul de legiferare ºi post-legi-
ferare. (E.O.)
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