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FMI propune
înfiinþarea unui
fond de rezervã
pentru zona
euro

Directorul general al Fondului Mo-
netar Internaþional, Christine Lagarde,
a propus, ieri, crearea unui “fond pen-
tru zile negre” în zona euro, menit sã
protejeze statele membre în caz de vii-
toare crize economice, conform
Reuters.

În opinia oficialului FMI, acest fond
ar urma sã fie alimentat de contribuþii-
le anuale venite de la statele din zona
euro în perioadele favorabile. În
schimb, statele din zona euro ar urma
sã primeascã transferuri de la acest
fond în perioadele de crizã. În circum-
stanþe extreme, þãrile ar putea sã
împrumute bani de la acest fond ºi sã
îºi ramburseze împrumuturile cu con-
tribuþii viitoare. Însã transferurile de la
acest fond ar trebui sã fie condiþionate
de respectarea de cãtre state a
normelor fiscale europene, conform
directorului FMI.

Lagarde a recomandat ca þãrile sã
plãteascã o primã în perioadele favora-
bile pe baza beneficiilor pe care le-au
primit în perioadele nefavorabile.

Într-un discurs susþinut la Berlin,
Christine Lagarde a salutat evoluþia
economiei globale, dar a subliniat cã
existã “forþe puternice” care ameninþã
economia, precum expansiunea popu-
lismului ºi protecþionismul.

V.R.
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ALEXANDRU BOTEZ, ACÞIONAR ELECTRICA:

“Daniel Chiþoiu ºi ALDE
se comportã ca ºi cum

Electrica ar fi moºia lor”
lMinisterul Energiei a solicitat alegerea unui nou Consiliu de Administraþie,
deºi actuala conducere a fost aleasã în octombrie, pe patru ani l Administratorii
companiei au dreptul la o compensaþie în cazul revocãrii nejustificate l
Contestaþiile din instanþã cu privire la alegerile anterioare ar rãmâne fãrã obiect

Propunerea Ministerului Ener-
giei ca acþionarii Electrica
(EL) sã decidã, la Adunarea
Generalã din 27 aprilie, ale-

gerea membrilor Consiliului de Admi-
nistraþie, prin metoda votului cumula-
tiv, pentru un mandat de patru ani, deºi
actualii administratori au fost aleºi în
octombrie 2017, tot pe patru ani, a
stârnit nemulþumirea unor acþionari.

Alexandru Botez, care a contestat
alegerile din octombrie, acuzând
încãlcarea procedurii de depunere a
candidaturilor, spune cã nu i se pare
normal ca Ministerul Energiei sã
schimbe, din nou, administratorii
Electrica, în condiþiile în care cei înlo-
cuiþi au dreptul la plãþi compensatorii.

Domnia sa ne-a transmis: “Daniel
Chiþoiu ºi ALDE se comportã ca ºi
cum Electrica ar fi moºia lor, cu un di-
spreþ profund faþã de acþionarii minori-
tari. Nu poþi sã ceri alt vot cumulativ,
când ai cerut unul în toamna anului
trecut, iar acesta face obiectul unor
procese în instanþã. În plus, fiecare
membru ALDE demis de AGA Elec-
trica din Consiliul de Administraþie
primeºte minim 30.000 de euro net
drept compensaþie. 30.000 de euro
este salariul unui profesor pe doi ani.
Dacã voi considera cã existã susþinere

pentru candidatura mea din partea ac-
þionarilor minoritari, nu exclud sã îmi
depun candidatura. Jaful la Electrica
trebuie oprit. Acþiunile sunt în declin”.

Voci din piaþã vorbesc despre faptul
cã unii dintre administratorii numiþi în

octombrie nu au rãspuns comenzilor
politice, astfel cã urmeazã sã fie
înlocuiþi.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 2)

EUROPARLAMENTARUL DANIEL BUDA:

“Comparativ cu alte state, gradul de
absorbþie a fondurilor europene în sectorul
agricol din România este unul ruºinos”

Agricultura din România este
dependentã de alocãrile din
fondurile europene, iar o po-

sibilã diminuare a acestora ar accentua
ºi mai tare discrepanþele dintre statele
est europene, implicit dintre România
ºi statele din vestul Europei, considerã
europarlamentarul Daniel Buda.

Potrivit afirmaþiilor domniei sale, la
finalul lui 2017, gradul de absorbþie a
fondurilor europene a ajuns la 33%, iar
Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale (MADR) a efectuat plãþi de 2,3
miliarde de euro, dintr-un plafon de
8,1 miliarde de euro.

Gradul de absorbþie al fondurilor
europene în agriculturã este foarte
bun, comparativ cu alte sectoare, însã
raportat la þãri precum Polonia, de
exemplu, acesta este ruºinos, a afirmat

europarlamentarul.
Domnia sa considerã cã plãþile di-

recte cãtre fermieri trebuie sã fie men-
þinute la un nivel adecvat, sã se renunþe
la criteriul istoric ºi mai ales sã fie
menþinutã liniaritatea plãþilor pentru

fermierii din statele membre, pentru ca
fermierii de la noi sã poatã beneficia
de subvenþii similare celor din statele
vecine.

Daniel Buda atrage atenþia asupra
faptului cã la nivelul þãrii noastre se
manifestã o incapacitate de implemen-
tare a politicilor europene, pierzând
astfel fonduri alocate României.

Europarlamentarul Daniel Buda a
avut amabilitatea de a ne acorda un in-
terviu referitor la provocãrile ºi pro-
blemele pe care le întâmpinã sectorul
agricol din þara noastrã.

RAMONA RADU

Citiþi, în pagina 2,

un interviu cu domnul Daniel

Buda, europarlamentar.

CONTRACTELE DE CREDIT NU VOR MAI FI TITLURI EXECUTORII,
DACÃ PROIECTUL LEGISLATIV VA FI VOTAT ªI DE DEPUTAÞI

Alte douã proiecte de lege ale senatorului
Zamfir au trecut de Senat
l Una din cele douã iniþiative vizeazã piaþa leasingului

Pas cu pas, iniþiativele legislati-
ve ale senatorului liberal Da-
niel Cãtãlin Zamfir trec prin

procesul de aprobare, adunând de fie-
care datã mai multe voturi pentru
decât împotrivã.

Proiectele de lege care privesc piaþa
leasingului ºi rolul de titlu executoriu
pe care îl au contractele de credit au ob-
þinut, ieri, avizul pozitiv în plenul Sena-
tului, mergând, mai departe, în Camera

Deputaþilor, care este for legislativ.
Primul dintre cele douã texte legis-

lative prevede cã persoanele care au
contracte de leasing ºi nu ºi-au mai
plãtit ratele de trei luni au posibilitatea
sã-ºi valorifice bunurile achiziþionate
în leasing, având la dispoziþie 30 de
zile pentru acest lucru. Daniel Zamfir
ne-a explicat, sãptãmîna trecutã:
“Dacã omul vinde bunul la o valoare
mai micã decât cea rezidualã, atunci

va completa cu suma necesarã pânã
cînd va achita întreaga valoare rãmasã
de platã. Dacã vinde la un preþ mai
mare, atunci acoperã datoria ºi restul îl
opreºte. În situaþia în care clientul nu
reuºeºte sã valorifice respectivul bun,
acesta va fi preluat de societatea de le-
asing, pentru a-l valorifica ea.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 14)

AVOCATUL GHEORGHE PIPEREA:

“SUA ºi þãrile UE, mai puþin România, au
sisteme de plafonare a costurilor creditãrii”
l “Dezbaterea Legii plafonãrii DAE în contractele comercianþilor cu
consumatorii ºi a legii retractului litigios - amânatã cu circa o sãptãmânã”

Toate þãrile membre ale UE, mai puþin România, au
sisteme legislative sau jurisprudenþiale de plafona-
re a costurilor creditãrii, susþine avocatul Gheorghe

Piperea, adãugând cã toate Statele Unite ale Americii au
astfel de sisteme de plafonare.

Domnia sa afirmã: “Conceptul limitãrii costurilor creditã-
rii nu este menit a neutraliza libertatea pieþei, ci a corecta ex-
cesele unei libertãþi nelimitate într-o piaþã cu actori limitaþi
ca numãr ºi dotaþi de stat cu monopoluri (aproape toate ope-
raþiunile de plãþi ºi încasãri se fac prin bãnci), privilegii (nu-
mai bãncile beneficiazã de sistemul rezervei fracþionare,
care le permite sã emitã bani-datorie) ºi rente (chiar ºi respi-
raþia este, în sistemul bancar, remuneratã cu speze ºi comi-
sioane) exorbitante, în raport de un numãr uriaº de persoane
care sunt nevoite sã interacþioneze cu aceºti actori omnipre-
zenþi ºi sã se bazeze pe onestitatea lor (atât de des contrazisã
de nenumãratele pedepse ºi sancþiuni aplicate de autoritãþi
pentru înºelãciune ºi manipularea pieþei)”. (A.S. )

(continuare în pagina 3)

Dezbaterea privind Legea plafonãrii DAE în contractele co-

mercianþilor cu consumatorii ºi legea retractului litigios,

care trebuia sã aibã loc astãzi, într-o ºedinþã comunã a trei

comisii din Camera Deputaþilor (juridicã, economicã ºi de

buget-finanþe), a fost amânatã cu circa o sãptãmânã, potri-

vit senatorului PNL Daniel Zamfir.

Avocatul Gheorghe Piperea

susþine cã aceste proiecte de

legi protejeazã consumatorii,

dar sunt indirect protective ºi

pentru bãnci ºi pentru toþi

ceilalþi comercianþi implicaþi,

întrucât îi fereºte de situaþiile

dramatice în care debitorii

sunt aduºi, de supra-îndato-

rare sau ruinã, ceea ce înse-

amnã creanþe neîncasate ºi,

implicit, dificultãþi financiare

(sau chiar faliment) ale credi-

torilor.

UTILIZATORII DESCOPERÃ:

Facebook a colectat datele privind convorbirile ºi
mesajele de pe telefoanele Android

l Elon Musk a ºters paginile SpaceX ºi Tesla de pe Facebook

Reþeaua de socializare online Face-
book a înregistrat date referitoare la
apelurile ºi SMS-urile trimise ºi primi-
te de utilizatorii acesteia prin interme-
diul telefoanelor ce opereazã cu sistem
Android, anunþã publicaþia The Guar-
dian, menþionând cã pe mãsurã ce uti-
lizatorii au început sã-ºi ºteargã contu-
rile, în cadrul campaniei “#DeleteFa-
cebook”, au avut parte de “surprize”
cu privire la istoricul lor.

Atunci când un utilizator vrea sã iasã
din reþeaua Facebook, aceasta îl în-
deamnã sã îºi dezactiveze contul, nu sã
îl ºteargã de pe serverele companiei,

deoarece informaþiile care rãmân astfel
sunt valoroase pentru gigantul ameri-
can. Majoritatea utilizatorilor aleg ace-
astã variantã, a dezactivãrii, însã dacã
cineva opteazã pentru ºtergere, este
înºtiinþat cã poate descãrca o copie a in-
formaþiilor sale deþinute de Facebook.

Utilizatorul poate astfel descãrca o
arhivã cu toate datele personale colec-
tate de companie, iar cei care au acce-
sat-o recent au gãsit date despre apelu-
rile ºi SMS-urile înregistrate timp de
mai mulþi ani.

Istoricul apelurilor ºi al mesajelor
de pe smartphone-urile cu Android a

fost folosit de Facebook în cadrul al-
goritmului de recomandare a prieteni-
lor, scrie presa strãinã, menþionând cã
aplicaþia a început sã colecteze date cu
una din primele versiuni, când utiliza-
torii au acceptat sã sincronizeze agen-
da telefonicã cu lista de prieteni de pe
Facebook.

Colectarea datelor a fost facilitatã
de modul în care Android a gestionat
accesul aplicaþiilor la datele personale
stocate pe telefon.

V.R.

(continuare în pagina 2)

BCE: Inspectorii au gãsit
nereguli de peste zece
miliarde euro în portofoliile
de credit ale bãncilor

Inspectorii de la Banca Centralã
Europeanã au descoperit deficien-
þe ºi erori de calcul în valoare de

peste zece miliarde de euro, când au
verificat anul trecut portofoliile de
credit ale bãncilor din zona euro, trans-
mite Reuters, conform Agerpres.

În raportul anual al BCE se aratã cã
unele bãnci au înregistrat deficienþe în
modul în care au identificat probleme-
le legate de clienþi ºi credite, au pus de-
oparte provizioanele ºi au ales când sã
acorde împrumuturi.

Pentru a evita declanºarea unei noi
crize, Banca Centralã Europeanã pune
presiune asupra instituþiilor financiare
pentru a-ºi curãþa bilanþurile de credi-
tele neperformante moºtenite în tim-
pul recesiunii, o problemã care afecte-
azã sistemele bancare din Italia, Spa-

nia, Portugalia, Grecia, Slovenia ºi
Irlanda.

Aceste probleme, alãturi de cele le-
gate de instrumentele derivate riscan-
te, vor reprezenta principala preocupa-
re a supervizorilor BCE, a precizat
preºedintele Mario Draghi în raport.

“În 2018, bãncile se vor confrunta
cu o serie de dificultãþi cheie. Acestea
includ curãþirea bilanþurilor, reducerea
expunerii la active netranzacþionabile
ºi la creditele neperformante”, a aver-
tizat Draghi.

Anul trecut, BCE a lansat 156 de in-
specþii, din care aproximativ 60% au
analizat creditarea, în special împru-
muturile neperformante (NPL). Pentru
determinarea riscurilor de pe pieþe, in-
clusiv derivatele, au fost efectuate mai
puþin de zece verificãri. n


