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CJUE, ÎNTR-UN CAZ ÎMPOTRIVA OTP BANK
ªI OTP FAKTORING:

“Bãncile - obligate sã
furnizeze împrumutaþilor
informaþii suficiente”
Instituþiile financiare sunt obligate
sã furnizeze împrumutaþilor informaþii
suficiente pentru a le permite acestora
sã adopte decizii prudente ºi în deplinã
cunoºtinþã de cauzã, considerã Curtea
Europeanã de Justiþie (CJUE). Instanþa aratã, într-un comunicat, cã o clauzã referitoare la riscul de
schimb valutar trebuie sã fie înþeleasã de
consumator atât pe
plan formal ºi gramatical, cât ºi în ceea ce
priveºte efectele concrete ale acesteia:
“Rezultã cã un consumator mediu, normal
informat, suficient de atent ºi de avizat
trebuie sã poatã nu numai sã cunoascã
posibilitatea deprecierii monedei naþionale faþã de moneda strãinã în care a
fost exprimat împrumutul, ci ºi sã
evalueze consecinþele economice
potenþial semnificative ale unei astfel
de clauze asupra obligaþiilor sale
financiare”.
În cadrul unei decizii pronunþate
într-un caz deschis împotriva unei

bãnci maghiare, Curtea aratã: “Caracterul clar ºi inteligibil al clauzelor contractuale trebuie sã fie apreciat raportându-se, în momentul încheierii
contractului, la toate circumstanþele
care însoþesc încheierea contractului,
precum ºi la toate celelalte clauze ale contractului, în pofida
faptului cã unele dintre aceste clauze au
fost declarate sau prezumate abuzive ºi din
aceastã cauzã au fost
anulate ulterior de
legiuitorul naþional”.
CJUE confirmã cã
îi revine instanþei naþionale sarcina sã invoce din oficiu, în
locul consumatorului, în calitatea sa
de reclamant, eventualul caracter abuziv al altor clauze contractuale decât
cea referitoare la riscul de schimb valutar, din moment ce dispune de elementele de fapt ºi de drept necesare în
acest scop.
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Lui Dragnea nu-i mai
ALDE de glume

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 8)

Manualul unic pregãteºte
generaþia dezinformatã
Greºelile nenumãrate din manualele
tipãrite de Editura Didacticã ºi Pedagogicã (EDP) au reuºit sã ºubrezeascã
grav încrederea în sistemul autohton de
învãþãmânt. Erate dupã erate, acuze
încruciºate, crearea de comisii de anchetã ºi în toatã aceastã “vânzolealã” la
mijloc se aflã elevii, care fie nu mai iau
de bun nimic din manualele pe care le folosesc, fie sunt conºtiincioºi, dar au ºanse
mari sã achiziþioneze
informaþii false. În toatã aceastã poveste tristã, dezamãgeºte lipsa
de reacþie a corpului
profesoral, care acum
avea toate motivele sã
se revolte.
Desigur, nimeni nu mai aºteaptã nicio demisie, fiind evident cã a devenit
o tradiþie ca decidenþii sã nu îºi asume
responsabilitatea niciodatã, maximul
de efort fiind acela de a muta vina în
altã parte. Practic asistãm la sacrificarea unei generaþii pe altarul nepãsãrii
ºi dezinformãrii.
Sãptãmâna trecutã, ªefa Editurii
Didactice ºi Pedagogice a rãspuns
întrebãrilor deputaþilor din Comisia de

Învãþãmânt. Fiecare a rãmas cu dreptatea lui dupã aceastã întrevedere, Maria
Nistor, directorul Editurii Didactice ºi
Pedagogice, anunþînd cã nu are motive
sã se retragã din funcþie din cauza acestor greºeli: “Nu am niciun motiv sã îmi
dau demisia”. Maria Nistor a promis
cã erorile vor fi corectate cu erate, în
unele cazuri, ºi cu retipãrire în altele (manualul de geografie
pentru clasa a VI-a),
iar de anul viitor procedura de avizare a
manualelor ºcolare
va fi regânditã. Pe de
altã parte, Editura Didacticã ºi Pedagogicã
a anunþat, prin vocea
directorului, cã îi dã
în judecatã pe autori ºi pe cei care au
aprobat publicarea cãrþilor: “Vom acþiona în judecatã atât Centrul Naþional
de Evaluare ºi Examinare, cât ºi autorii, de acolo mã aºtept la niºte daune
morale pentru cã au greºit cu abordarea pe care au avut-o în raport cu
EDP”.
OCTAVIAN DAN
(continuare în pagina 3)

ESTIMARE TRADEVILLE PENTRU 2019:

“Randamentul dividendelor
acþiunilor din BET va fi de
aproape 9%”
l “Þinând cont cã deficitul de cont curent al þãrii noastre este
în creºtere, este posibil ca, în unele cazuri, rata de distribuþie a
profitului sã depãºeascã nivelul de 90%”, potrivit Tradeville
Randamentul mediu al dividendelor ce vor fi acordate anul viitor
de companiile incluse în indicele BET,
din profitul anului
2018, este posibil sã
fie de 8,83%, în situaþia în care statul
va continua sã cearã
ºi anul viitor ca 90%
din profitul societãþilor pe care le are în
portofoliu sã fie distribuit acþionarilor
sub formã de dividende, se aratã
într-un raport realizat de Luca Cristian Nicolae, analist de investiþii în
cadrul societãþii de brokeraj Tradeville.
În situaþia în care rata de distribuþie

a dividendului pentru companiile din
BET la care statul este acþionar majoritar va fi de 50%, randamentul mediu al dividendelor din prima
ligã a bursei noastre
este estimat la 7,67%,
apropiat de cel distribuit în anul 2017, de
circa 7,6%, specificã
analistul de la Tradeville, care a utilizat
pentru calculul randamentului dividendelor estimate preþurile de închidere ale
ºedinþei de tranzacþionare din 21 august 2018.
A.I.
(continuare în pagina 5)

Ilustraþie de MAKE

Dacã câºtigã Firea, atunci cu Fiui Dragnea nu-i mai Alde
de glume, careva de la rea, dacã câºtigã Dragnea, atunci cu
ALDE i-a zis cã ei nu se Dragnea.
Chestie de principiu, curaj, verticabagã în conflictul cu Firea,
litate, fidelitate ºi, nu în ultimul
cum, la rândul lui,
rând, de discreþie - nu te bagi tu
nici Dragnea nu s-a
în intimitatea aliatului la gubãgat în conflicul
vernare, o treabã pe care o
lui Cãlin Popescu-Tãriceanu
practicã ºi Antena 3, unde Mircu Daniel Constantin, ci a zis
cea Badea ºi-a plesnit fosta coatunci cã aºteaptã ca ALDE
legã, devenitã primar, dar Misã-ºi rezolve problemele interMAKE
hai Gâdea a fãcut ce poate el sã
ne ºi cã “abia dupã aia”, aºa cã,
facã ca sã arate cã ar fi
acum, Tãriceanu aºteaptã ca
PSD sã-ºi rezolve problemele interne imparþial.
Dragnea e bãgat.
ºi “abia dupã aia”, adicã aºteaptã sã
Mustãcioara tremurã.
vadã cine va fi învingãtorul din CEx-ul
Dragnea a numit “epistolã” scrisoade azi ºi abia dupã aia se pronunþã cu
rea prin care Firea, Þuþuianu, Stãnescu
cine þine.

L

& comp. îi cer demisia ºi demisia (ca
sã nu confundãm demisia cu demisia,
se cere precizat cã este vorba de
preºedinþia PSD ºi, respectiv, Camera
Deputaþilor).
Epistole sunt Evangheliile.
Dragnea zice cã nu a adâncit Epistola.
Astãzi o va adânci CEx-ul PSD.
Ieri dimineaþã, vicepreºedintele
PSD Adrian Þuþuianu spunea cã Epistola este semnatã de 30 dintre cei 60 de
membri CEx ºi cã mizeazã pe susþinerea a 50 de parlamentari PSD, contra
lui Dragnea.
La ora prânzului, deputatul de
Botoºani Rãzvan Rotaru numãrase 80
de deputaþi PSD contra lui Dragnea,

dintr-un efectiv deputãþesc PSD-ist de
149.
Dacã aceastã evoluþie este realã,
atunci Traian Bãsescu are dreptate sã
spunã cã, citez, “PSD este atins de
pesta porcinã”.
În cele trei sãptãmâni dintre
CEx-ul de la Neptun, de pe 2 septembrie, ºi CEx-ul de astãzi, 21 septembrie, pesta anti-Dragnea a infestat sudul PSD-ist al þãrii, unde doar Teleormanul rezistã; Moldova, despre care
se spunea cã este a lui Dragnea, este
virusatã de vrânceanul Marian
Opriºan; ieri, se vorbea cã 25 de filiale, din totalul de 42, l-au pãrãsit pe
Dragnea.
(continuare în pagina 3)

