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Descriere foto:

Senatorul Daniel Zamfir este revoltat după ultimele declarații ale guvernatorului
BNR, Mugur Isărescu care a lansat o serie de avertismente cu privire la efecte
negative care ar putea fi produse de legea plafonării dobânzilor la credite.
Senatorul Daniel Zamﬁr a inițiat un proiect de lege pentru plafonarea dobânzii la
credite, care a trecut deja de comisia juridică de la Senat. Recent, Mugur Isărescu a
spus că un credit va ajunge să ﬁe o donație și că o astfel de lege ar bulversa
mecanismele ﬁnanciare. Imediat după declarația guvernatorului BNR, Daniel Zamﬁr l-a
numit "arogant și ironic".
"De ce trebuie sa ﬁe atât de arogant și ironic? Răspuns simplu: pentru că poate!
Pentru că nimeni nu l-a întrebat de falimentul Bancorex, al Băncii Agricole, al Băncii
International a Religiilor, de FNI, de ruinarea milioanelor de români, de împrumut de
20 mld de euro, de aurul pe care-l l ținem la Londra pentru care nu primim niciun
cent, și de multe alte lucruri. Cum sa nu ﬁe arogant când a luat acum patru ani, de la
BNR , 114.000 de euro, fara dobândă și nici nu-i mai da înapoi? Asta e sa ﬁ
Guvernatorul BNR, care conform legii, nu răspunde nici civil nici penal..
Mă încăpățânez sa ﬁu hastag:#vreauuncreditcaafara #vremdreptate," a scris Daniel
Zamfir pe contul său de socializare.
Mesajul lui Mugur Isărescu
"Creditul să nu mai ﬁe credit, să ajungă un fel de donaţie cu accept numai dintr-o
singură parte şi cu argumentaţia că nu este dat înapoi, deci nu mai e credit pentru că
debitorul nu a înţeles despre ce este vorba. Acesta ar bulversa total mecanismele
ﬁnanciare, ar distruge piaţa creditului o asemenea accepţiune, un asemenea debalans

şi ar crea multiple probleme în lanţ în funcţionarea economie de piaţă", a spus
Isărescu.
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