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GRAM AUR = 221,6110 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,4812 RON EURO = 4,7646 RON DOLAR = 4,3790 RON

LA DEZBATEREA LEGILOR LUI ZAMFIR

Împrumutaþii în CHF
revin în Parlament

Î
n contextul unui franc elveþian în
continuã creºtere, ajuns ieri la
4,4812 lei, ºi al tergiversãrilor re-
petate pe marginea dezbaterilor
textelor legislative care privesc
consumatorii bancari, debitorii
cu credite în CHF au pus la punct

o nouã miºcare de amploare.
În jur de 300 de împrumutaþi în mo-

neda elveþianã, din Bucureºti, dar ºi
din þarã, ºi-au anunþat prezenþa, luni, la
ora 16.00, în comisiile reunite ale Ca-

merei Deputaþilor care vor dezbate pa-
chetul de patru legi “anti-cãmãtãrie”
promovate de senatorul PSD Daniel
Cãtãlin Zamfir.

Asociaþia de consumatori
CREDERE a depus, ieri dimineazã, la
Parlament lista cu persoanele care
ºi-au exprimat intenþia sã participe la
dezbaterile legilor lui Zamfir.

Pachetul celor patru iniþiative legis-
lative cuprinde Legea de protecþie a
consumatorilor împotriva dobânzilor

excesive; Legea de protecþie a consu-
matorilor împotriva executãrilor silite
abuzive ºi intempestive; Legea de pro-
tecþie a consumatorilor împotriva ce-
siunilor speculative de creanþe; Legea
de protecþie a consumatorilor
împotriva riscului valutar (conversia).

Proiectele de lege au fost aprobate
de Senat, urmând sã fie dezbãtute în
Camera Deputaþilor, care este for
decizional.

Debitorii au scris, ieri, pe pagina de

Facebook a Grupului Clienþilor cu
Credite în CHF: “Nu vã imaginaþi cã
asta este runda finalã. Cel puþin la fel
de importante sunt alte douã legi (Sta-
tutul ANPC ºi reglementarea imprevi-
ziunii în Legea dãrii în platã) care vor
intra în dezbaterile parlamentare în ur-
mãtoarele 14-21 de zile. (…) Sperãm
sã nu avem o dezamãgire luni, dar tre-
buie sã vã punem la curent ºi cu acest
aspect, pentru cã s-a mai întâmplat în
trecut: sperãm ca ºedinta din Parla-

ment sã se desfãºoare ºi sã nu existe nu
ºtim ce motive de amânare. Îmi amin-
tesc când s-a votat legea de conversie
în 2017 ºi cum 200 de oameni au venit
la Parlament degeaba”.

Clienþii bancari vor avea bannere pe
care doresc sã le afiºeze în sala de
ºedinþã a comisiilor reunite Economi-
cã, de Buget ºi de Constituþionalitate.

EMILIA OLESCU
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FLORIN CÎÞU,
MINISTRUL
FINANÞELOR:

“Trebuie sã
rezolvãm
problema
deficitelor, dacã
vrem dobânzi
mai mici”
l “Vom reveni la un
deficit bugetar mai mic de
3% din PIB în 2022”

România trebuie sã rezolve proble-
ma deficitelor ca sã aibã dobânzi mai
mici, potrivit ministrului Finanþelor,
Florin Cîþu, care preconizeazã cã þara
noastrã va avea un deficit bugetar de
3,6% din Produsul Intern Brut (PIB)
anul acesta.

Domnia sa a declarat ieri: “În Ro-
mânia, problema nu o reprezintã
dobânzile în mod direct, ci deficitele.
Deficitul bugetar reprezintã o proble-
mã, dar am arãtat cã în 2020 vrem sã
reducem aceastã problemã în econo-
mie. Vom reveni sub pragul de 3% din
PIB în 2022, aºa cum am promis.
Dobânzile sunt strâns legate de evolu-
þia deficitului. Cu toþii vrem dobânzi
mai mici, dar ca sã avem dobânzi mai
mici trebuie sã avem un deficit mai
mic. Deja am vãzut cã inflaþia aratã
pentru sfârºitul de an o reducere sub
estimarea anterioarã. Deficitul rãmâne
la 3,6%, poate chiar mai bine în acest
an. De aceea, dacã este vreo intenþie de
reducere a dobânzilor la Banca Naþio-
nalã a României, poate sã fie luatã cât
mai devreme pentru cã noi ne vom þine
de aceastã reducere a deficitului în
2020. Politica fiscalã nu o sã mai fie o
problemã pentru stabilitatea macroe-
conomicã în perioada urmãtoare, nici
din punctul de vedere al predictibilitã-
þii, nici al transparenþei, iar deficitele
nu o sã mai reprezinte o problemã”.

Ministrul a mai spus cã în bugetul
pe 2020 sunt prevãzute 50 de miliarde
de lei pentru investiþii.

“Am spus clar cã acest Guvern
doreºte sã investeascã mai mult ºi am
demonstrat acest lucru în ultimele
douã luni ale anului trecut, când au fost
43 de miliarde de lei din buget, dar
38%, aproape 17 miliarde de lei, au
fost cheltuiþi doar în ultimele douã luni
din an”, a afirmat domnul Cîþu, adã-
ugând: “Arãtãm clar cã acest Guvern
nu a luat banii de la investiþii ºi i-a dus
cãtre alte cheltuieli”.

A.V.
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CONTRACTELE SEMNATE PE FDI I-AU FOST FATALE

Ghizdeanu, pus sub acuzare
de procurori

Ion Ghizdeanu, fostul preºedinte al
Comisiei Naþionale de Statisticã ºi
Prognozã, a fost pus sub acuzare de
procurorii de la Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Sectorului 1, pentru
sãvârºirea infracþiunii de fals intelec-
tual în formã continuatã. Ghizdeanu a
fost pus sub control judiciar pentru 60
de zile.

Este vorba despre alocarea de bani
din Fondul de Dezvoltare ºi Investiþii
(FDI), un instrument financiar gândit
de Liviu Dragnea ºi Darius Vâlcov în
2019 pentru a le da bani de la bugetul
de stat baronilor locali. FDI era gestio-
nat de Comisia Naþionalã de Statisticã
ºi Prognozã.

Punerea sub acuzare a lui Ghizdea-
nu are loc dupã ce, în urmã cu douã
zile, procurorii au dispus mai multe
percheziþii în judeþul Olt, cu privire la
derularea a cinci proiecte de moderni-
zare a infrastructurii locale prin FDI.
Este vorba despre modernizarea unor
drumuri comunale – asfaltare sau be-
tonare, lucrãrile aprobate având valoa-

rea totalã de peste 180 milioane lei.
Procurorii au ridicat documente legate
de licitaþiile pentru lucrãrile respecti-
ve, o parte dintre achiziþii fiind câºti-
gate în opt localitãþi beneficiare de cã-
tre o singurã firmã: SC Old & New
Construct SRL.

Procurorii au descins ieri la 17 pri-
mãrii din mai multe judeþe pentru a ri-
dica noi documente cu privire la pro-
iectele finanþate prin FDI.

GEORGE MARINESCU
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Noile metode de depistare
multiplicã de 15 ori
cazurile de coronavirus
l Japonia a înregistrat primul deces

Numãrul deceselor din cauza epide-
miei de coronavirus este în creºtere,
chiar dacã la începutul sãptãmânii con-
silierul comisiei de sãnãtate din China a
informat cã epidemia s-ar putea încheia
pânã în aprilie. Se pare cã aceastã infor-
maþie a apãrut în mare parte datoritã
unei eorori de metodologie. Hubei a
permis anterior ca infecþiile sã fie con-
firmate prin teste ARN (acid ribonucle-
ic) care depisteazã virusul într-un timp
mai îndelungat, de pânã la câteva zile.
Însã acum autoritãþile au început sã fo-
loseascã tomografii computerizate
(CT), care oferã imagini detaliate cu
plãmânii, pentru a identifica cazurile ºi
a le izola mai repede, a spus comisia de
sãnãtate Hubei. Drept urmare, joi au
fost raportate încã 14.840 de noi cazuri
în provincie ºi alte 2.015 de cazuri noi
la nivel naþional cu o zi mai devreme.

Dar, excluzând cazurile confirmate fo-
losind noile metode, numãrul de cazuri
noi a crescut cu doar 1.508.

„Prin noile metode de depistare a
virusului am putut observa cã numãrul
cazurilor infectate cu coronavirus este
mult mai mare, deoarece include nu
doar cazuri confirmate de laborator,

dar ºi cazuri diagnosticate clinic pe
baza simptomelor ºi expunerii”, a de-
clarat pentru Reuters, purtãtorul de
cuvânt al Organizaþiei Mondiale a
Sãnãtãþii (OMS), Tarik Jasarevic.

VLAD DOBREA
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Fotografie de la protestele din 2015


