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NouaLegeadãrii înplatã
întoarce instanþelecu faþa
laconsumatori
lAlexandra Ianul (fostã Burada): “Mã aºtept la o inversare de procente în favoarea consumatorilor, deoarece forma nouã a

Legii DIP înlãturã orice dubiu de interpretare“lGheorghe Piperea: “Hotãrârile sunt evident împotriva «curentului» instaurat

între 2016 ºi 2019“lCREDERE: “Legea ºi Curtea Constituþionalã sunt de partea debitorilor, în acest moment“l În sistemul

bancar circulã informaþia cã existã un proiect de abrogare a Legii DIP, susþine Piperea

N
oua formã a Legii dãrii
în platã (DIP), promul-
gatã de preºedintele
Klaus Iohannis la jumã-
tatea lunii mai, pare sã
fi convins instanþele,
care au început sã dea

câºtig de cauzã debitorilor.
Prima suprizã a venit, în urmã cu o

sãptãmânã, chiar dinspre Curtea de
Apel Bucureºti (CAB), cunoscutã,

pânã acum, pentru deciziile pro-bãnci.
Astfel, CAB a dispus îngheþarea

francului elveþian (CHF) la valoarea
de 2,41 lei, într-un dosar de dare în pla-
tã, menþinând o decizie a Tribunalului
Bucureºti de anul trecut, care prevede
reechilibrarea unui contract de credit
încheiat între consumator ºi Credit
Europe Bank NV.

Premiera a fost urmatã, la doar câte-
va zile, de decizii similare date de Tri-

bunalul Bucureºti, respectiv Judecãto-
ria sectorului 4 din Capitalã.

În condiþiile în care instanþa dispune
adaptarea contactului, consecinþa este
reducerea obligaþiei de platã, devenitã
excesiv de oneroasã, pânã la o limitã
rezonabilã ºi echitabilã, atât pentru de-
bitor, cât ºi pentru creditor, ne-a expli-
cat Alexandra Ianul (fostã Burada),
avocatul care i-a reprezentat pe debi-
tori în toate cele trei dosare de pe rolul

instanþelor.
În opinia juristului, cel mai proba-

bil modificarea Legii dãrii în platã,
care a definit cu claritate impreviziu-
nea, în sensul cã a eliminat orice du-
biu cu privire la faptul cã majorarea
excesivã a cursului valutar este un
eveniment imprevizibil, alãturi de
numeroasele decizii de interpretare
emise de Curtea Constituþionalã a
României (CCR) care vin sã subli-

nieze acelaºi lucru, reprezintã moti-
vele care stau la baza hotãrârilor lua-
te în ultima perioadã de instanþele
noastre.

Potrivit Alexandrei Ianul, noua for-
mã a Legii dãrii în platã prioritizeazã
adaptarea contractului ºi ajustarea pres-
taþiilor.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 8)

CLAUDIU CREÞU,
ADMINISTRATOR
SPECIAL ELCEN
BUCUREªTI:

“Va fi o
iarnã grea
pentru
bucureºteni”

V
a fi o iarnã grea pentru bucu-
reºteni, a declarat ieri, Claudiu
Creþu, administrator special al
ELCEN Bucureºti, companie

care furnizeazã agentul termic pentru
Capitalã, în cadrul unei video-confe-
rinþe organizate de publicaþia Focus
Energetic.

Creþu s-a referit la faptul cã reþea-
ua de transport ºi distribuþie a agen-
tului termic, operatã de Termoener-
getica, fosta RADET, nu este “atât de
bine pregãtitã” sã facã faþã tempera-
turilor scãzute ºi la faptul cã pierderi-
le din reþea s-au triplat în ultimii ani.
Oficialul ELCEN a mai spus cã so-
cietatea are în plan atragerea de fon-
duri europene prin Fondul de moder-
nizare pentru investiþii în centrale
noi.

Creþu a precizat: “Aþi vãzut din
mass-media ºi din declaraþiile prima-
rului general (Nicuºor Dan), va fi o
iarnã grea pentru cã, din pãcate, reþea-
ua nu este atât de bine pregãtitã cum
ar trebui pentru acest sezon. A fost ºi
contextul pandemiei, a fost ºi o perio-
adã electoralã în aceastã varã, nu s-au
fãcut atât de multe reparaþii ºi investi-
þii cât ar fi trebuit, dar va trebui sã re-
zistãm.

Din perspectiva ELCEN, suntem
pregãtiþi sã abordãm aceastã iarnã,
sperãm ca temperaturile sã fie în li-
nia zilei de astãzi (ieri - n.r.), sã nu
ne grãbim cu temperaturi prea scã-
zute.

Va fi o provocare (pentru cã), aºa
cum am spus, reþeaua de transport ºi
distribuþie… pentru cã sunt pierderi
foarte mari. Am transmis prin comuni-
catele de presã: în perioada anterioarã
pierderile undeva s-au dublat, aproape
s-au triplat în ultimii doi-trei ani. Dar
mesajul pe care vreau sã-l dau este
unul optimist.

Am vãzut cu toþii, a fost semnat
contractul de 300 de milioane de
euro, fonduri europene, pentru reabi-
litarea reþelei de transport ºi distribu-
þie. În acelaºi timp, noi, ELCEN, ur-
mãrim cu mare atenþie Fondul de Mo-
dernizare (10d) pentru a putea demara
investiþii în centrale noi, eficiente”.

M.G.

(continuare în pagina 9)

Redresarea comerþului global
dã semne de obosealã

V
olumul schimburilor comercia-
le la nivel global ºi-a temperat
declinul anual ºi în septembrie
2020, dar pe fondul unei noi

temperãri a creºterii
lunare, conform date-
lor din raportul World
Trade Monitor, publi-
cat de institutul olan-
dez CPB (www.cpb.
nl) (vezi graficul).

Pe fondul unei
creºteri lunare de

2,1%, dupã un avans de 2,4% în luna
precedentã, contracþia anualã s-a tem-
perat pânã la 1,6%, de la 4,5% în luna
anterioarã.

Cu excepþia unei creºteri anuale
de 0,4% în decembrie 2019, volu-
mul comerþului global a înregistrat

scãderi anuale începând din iunie
2019.

Dupã primele nouã luni ale anului
2020, comerþul global a fost cu 1,6%

sub nivelul de la sfârºitul anului trecut
ºi cu 3,9% sub recordul înregistrat în
octombrie 2018.

(continuare în pagina 12)

SERGIU OPRESCU, ASOCIAÞIA ROMÂNÃ A BÃNCILOR:

“Dacã ne uitãm la o situaþie
anualã, suntem într-un scenariu
de revenire economicã de tip V”
l “Sistemul bancar românesc nu este doar un punct de sprijin al populaþiei, ci în acelaºi
timp ºi soluþie pentru problemele crizei generate de pandemie”

E
voluþiei economiei în contex-
tul pandemiei de Covid-19 re-
levã, dintr-o perspectivã anua-
lã, o revenire în formã de V, în

care sistemul bancar din þara noastrã
funcþioneazã ca un amortizor al
ºocului pe panta descendentã ºi de
accelerator pe cea ascendentã, a
spus ieri Sergiu Oprescu, Preºedin-
tele Consiliul Director al Asociaþiei
Române a Bãnc i l o r (ARB) º i
Preºedinte Executiv, Alpha Bank

România, în cadrul unei videoconfe-
rinþe.

Sergiu Oprescu a declarat: “Siste-
mul bancar românesc a intrat în pan-
demie cu o serie de puncte tari. Indi-
catorii de lichiditate, solvabilitate, în
general cam toate raþiile prin care un
sistem bancar este monitorizat ºi mã-
surat au fost peste media sistemelor
bancare europene. Avem bineînþeles
si puncte slabe cum este intermedie-
rea finciarã. Sistemul bancar rom-

ânesc nu are acelaºi nivel de interme-
diere financiarã ca media europeanã.
De fapt, avem cel mai scãzut nivel de
intermediere finciarã. Totuºi, chiar ºi
cu acest element mai slab, sistemul
bancar românesc este, ºi în aceastã si-
tuaþie, nu doar un punct de sprijin al
populaþiei, dar în acelaºi timp ºi solu-
þie pentru problemele crizei generate
de pandemie”.

A.I.
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