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GERMANIA

BCE a cerut
Deutsche Bank
sã estimeze
costurile unui
“scenariu
de crizã”

Se pare cã valoarea asigurãrilor ve-
nite din partea autoritãþii monetare a
zonei euro cu privire la stabilitatea sis-
temului bancar nu este prea mare.

Dacã ar fi fost, i s-ar
fi cerut unui bãnci sis-
temice de talia Deut-
sche Bank sã evalueze
costurile unui “scena-
riu de crizã”, care im-
plicã ºi lichidarea divi-
ziei de investiþii a
bãncii?

O ºtire din cotidianul Süddeutsche
Zeitung (SZ), preluatã ºi de Reuters,
aratã cã mãsura luatã de BCE este pri-
ma de acest fel în ceea ce priveºte o
bancã europeanã majorã.

“Probabil cã alegerea DB nu este o
coincidenþã”, scrie SZ, deoarece “este
consideratã una dintre cele mai riscan-
te bãnci din lume din cauza modelului
sãu complex de afaceri”.

(continuare în pagina 7)

2 lei

ÎN INDUSTRIA DE APÃRARE

Lucrezi, nu lucrezi,
primeºti, lunar,
3100de lei salariu
lMãsurile de sprijin din partea statului se pot
acorda fãrã sã fie incidente ajutorului de stat, potrivit
proiectului de hotãrâre de Guvern

Statul vrea sã aloce, în acest an,
35.373 mii lei pentru 923 salariaþi din
industria de apãrare, potrivit unui pro-
iect de hotãrâre de guvern, care vrea sã
asigure protecþia personalului ºi impli-
cit a societãþilor, în perioadele neacope-
rite cu comenzi sau contracte ale opera-
torilor economici din industria de apã-
rare. Aceastã sumã este necesarã pentru
plata drepturilor salariale ºi include
fondurile pentru achitarea contribuþii-
lor sociale datorate de angajatori, potri-
vit legii. La un calcul simplu, rezultã cã
un salariat din domeniu ar putea încasa,
în acest an, circa 3100 de lei, lunar.

Proiectul de HG menþioneazã:

“Conform art. 24 din Legea nr.
232/2016 privind industria naþionalã
de apãrare, precum ºi pentru modifica-
rea ºi completarea unor acte normati-
ve, salariaþii încadraþi cu contract indi-
vidual de muncã pe duratã nedetermi-
natã la operatorii economici din indus-
tria de apãrare, pe perioada în care nu
desfãºoarã activitate de bazã din lipsã
de comenzi sau contracte, efectueazã
activitãþi specifice, beneficiind de
drepturile salariale prevãzute de lege
pentru salarizarea personalului”.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 2)

Preºedintele Klaus Iohannis a
anunþat, asearã, cã nu o revo-
cã pe Laura Codruþa Kovesi
din funcþia de procuror-ºef al

Direcþiei Naþionale Anticorupþie. “Mo-
tivele de revocare prezentate de minis-
trul Justiþiei nu au fost de naturã sã mã
convingã ºi, în mare parte, nici nu cores-
pund prevederilor legale aplicabile”, a
declarat Klaus Iohannis, menþionând:
“La jumãtatea lunii februarie, Ministrul
Justiþiei mi-a trimis propunerea de re-
vocare a procurorului ºef DNA, împre-
unã cu Raportul privind activitatea ma-
nagerialã a DNA. Aceastã propunere
este doar un prim pas dintr-o procedurã
în cadrul cãreia ultimul cuvânt îl are,
conform legii, Preºedintele.

(...) La mijlocul lunii martie mi-a
fost înaintat ºi avizul CSM, însã a
ajuns la cu totul altã concluzie decât
aºa zisul Raport al domnului Ministru.
Avizul CSM, dupã cum ºtim, a fost
unul negativ. Prin rolul constituþional
al CSM, de garant al independenþei jus-
tiþiei, acest aviz nu poate fi tratat ca
simplu element facultativ, adiþional.
Chiar dacã avizul nu obligã, el în ni-
ciun caz nu poate fi ignorat.

Constat, deci, cã în analiza aceloraºi
acþiuni sau inacþiuni ºi în aplicarea
aceloraºi texte legale, douã autoritãþi
ale statului, respectiv Ministerul Justi-
þiei ºi CSM, ajung la concluzii diame-
tral opuse.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 3)

ÎN ªEDINÞA CONSILIULUI DE ADMINISTRAÞIE

ªefii BNR au abordat proiectele legislative
din sectorul bancar
Noile iniþiative legislative care

privesc sectorul bancar au
constituit una dintre temele

de discuþie abordate de conducerea
Bãncii Naþionale a României (BNR)
în cadrul ºedinþei Consiliului de
Administraþie din 4 aprilie.

Minuta respectivei ºedinþe aratã:
“S-a considerat cã actualul context jus-
tificã o menþinere a ratei dobânzii de
politicã monetarã la nivelul de acum.
S-au fãcut referiri ºi la ritmul incert de
redresare a investiþiilor în acest an -
condiþionat inclusiv de realizarea pro-
gramului de atragere a fondurilor eu-
ropene -, precum ºi la noile iniþiative
legislative vizând sectorul bancar, cu
potenþial impact advers asupra activi-

tãþii de creditare ºi a mecanismelor de
soluþionare a creditelor neperforman-
te, dar ºi asupra transmisiei monetare,
a percepþiei investitorilor ºi a primei
de risc suveran”.

Proiectele de lege la care face refe-
rire BNR aparþin senatorului liberal

Daniel Cãtãlin Zamfir ºi se aflã în dez-
batere la comisiile din Camera Depu-
taþilor. Iniþiativele legislative vizeazã
plafonarea dobânzilor, retractul liti-
gios ºi anularea rolului de titlu execu-
toriu pe care îl au contractele de credit.
De asemenea, Daniel Zamfir a redepus

proiectul prin care doreºte abrogarea
articolului 25 din Legea de funcþionare
a BNR, astfel încât conducerea bãncii
centrale sã nu mai aibã imunitate
penalã ºi civilã.

BNR: “Accelerarea
semnificativã a creºterii
economice - însoþitã de
majorarea deficitului de cont
curent ºi a deficitului
structural”

Printre altele, membrii Consiliului
BNR au sesizat cã, pe ansamblul anu-
lui 2017, creºterea economicã a atins
cel mai înalt ritm din perioada

post-crizã, dar cã accelerarea ei semni-
ficativã a fost însoþitã de majorarea
sensibilã a deficitului de cont curent ºi
a deficitului structural.

Minuta BNR aratã: “În ceea ce pri-
veºte poziþia ciclicã a economiei, mem-
brii Consiliului au observat cã expan-
siunea economicã a confirmat aºteptã-
rile de încetinire în trimestrul IV 2017 -
dupã patru trimestre consecutive de ac-
celerare -, dinamica ei anualã
rãmânând totuºi robustã, la 6,9%, în
contextul nivelului excepþional atins în
trimestrul anterior, de 8,8%, ce a repre-
zentat maximul perioadei post-crizã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 7)

SIF Transilvania ºi Asociaþia
Brokerilor nu au reuºit sã anuleze
planul tarifar al BVB
l Brokeri: Conducerea BVB poate reduce tarifele, pentru cã acþionarii au
aprobat niveluri maximale l Acþionarii BVB au decis aprobarea de principiu a
iniþierii de cãtre BVB a demersurilor pentru înfiinþarea Contrapãrþii Centrale
l Dan Paul: “Studiul privind CCP lungeºte procedura”

Noul plan
tarifar al
Bursei de

Valori Bucureºti
(BVB), implemen-
tat de la începutul
anului, rãmâne în
vigoare, dupã ce
acþionarii operato-
rului de piaþã nu au
aprobat, ieri, propunerea de anulare a
schemei de taxe, înaintatã de Asocia-
þia Brokerilor ºi SIF3 Transilvania.

Adunarea Generalã Ordinarã a

Acþionarilor BVB de ieri a avut un cvo-
rum de 55,47%, iar în favoarea anulãrii
planului tarifar au votat 43% din acþio-
narii prezenþi, în timp ce împotrivã au

fost 46%, astfel cã
nu s-a luat o decizie
privind propunerea.

Unele surse pre-
zente la AGAvorbe-
au despre faptul cã,
dintre SIF-uri, SIF
Moldova ar fi fost
cea care a înclinat
balanþa, spre pãstra-

rea planului tarifar.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

CÃLIN
RECHEA

INSTANÞA, ÎNTR-UN
PROCES ÎMPOTRIVA
OTP BANK:

“Banca a ascuns
informaþii
esenþiale despre
riscul creºterii
CHF”
l Tribunalul Constanþa
a îngheþat cursul CHF la
valoarea istoricãl Instanþa:
“Neinformarea clientului
despre riscul de creºtere a
CHF - sever sancþionatã
în dreptul european”

Neinformarea consumatorului de
cãtre bancã asupra riscului de creºtere
a cursului francului elveþian (CHF)
este sever sancþionatã de dreptul euro-
pean ºi de cel naþional, aratã Tribuna-
lul Constanþa, în cadrul motivãrii unei
decizii de îngheþare a CHF la valoarea
din momentul acordãrii creditului.

Hotãrârea judecãtoreascã a fost lua-
tã în apel, în cadrul unui proces deschis
de client împotriva OTPBank, dupã ce
instanþa de fond dãduse câºtig de cauzã
instituþiei de credit. Printre altele, Tri-
bunalul Constanþa susþine cã banca a
ascuns informaþii esenþiale despre ris-
cul creºterii CHF.

Instanþa subliniazã cã orice contract
încheiat între profesioniºti ºi consu-
matori pentru vânzarea de bunuri sau
prestarea de servicii trebuie sã cuprin-
dã clauze contractuale clare, fãrã echi-
voc, pentru înþelegerea cãrora nu sunt
necesare cunoºtine de specialitate,
profesioniºtilor fiindu-le interzisã sti-
pularea de clauze abuzive în contracte-
le încheiate cu consumatorii.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

Iohannis refuzã
sã o revoce pe Kovesi

l Tudorel Toader: “Vom sesiza Curtea Constituþionalã a României”


