
Pre]edintele CARP R@m-
nicu V@lcea, Grigore R`-
ban  ne-a oferit ieri  cele
mai recente date ale acti-
vit`\ii Casei de Ajutor
Reciproc a Pensionarilor
(CARP) pe luna iulie a
anului in curs. Conform
acestor statistici, [n luna
iulie s-au [nscris [n cadrul
institu\iei 93 de pensionari,
33 s-au retras pe motive de
p`r`sire a municipiului
R@mnicu V@lcea, a plec`rii
din \ar` sau a mut`rii in
alte localit`\i.  57 dintre
membri au decedat numai
[n iulie, mo]tenitorii pri-
mind un ajutor cumulat la
28.200 lei. Totu]i, compa-

rativ cu ianuarie si februarie, au decedat mai putine persoane,
in ianuarie am avut  65, iar in februrie, 59. In total, 1323 de
persoane s-au [mprumutat [n valoare total` de 2.088.930 lei,
dintre care numai 21 de pensionari s-au ,,aruncat”  la suma de
4.000 de lei, ceea ce reprezint` limita maxim` alocat` ca
[mprumut de CARP. Printre persoanele care au retras bani pe
care urmeaz` s` [i restituie mai t@rziu, 108 v@rstnici au luat
500 de lei, adic` 9,57% din totalul [mprumuturilor, ]ase  a soli-
citat 200 lei, unul, 180 lei ]i doar o singur` persoan` a apelat
la suma modic` de 80 de lei.
Pe de alt` parte, unii dintre membrii CARP au avut nevoie de
ajutor c@nd a venit vorba de probleme personale, precum pro-
curarea de ochelari(18 persoane [nregistrate cu valoarea total`
de 117 lei), mersul la tratamente balneare (au fost oferiti  2.240
lei) ]i achizi\ionarea aparatelor auditive.  C@t despre clubul
CARP ,,AMA”, 144 de v@rstnici au venit [n perimetrul ace-
stuia pentru a beneficia, de exemplu, de radiografie (4 prsoa-
ne) ]i masaj (36 de persoane), iar la frizerie au fost 98 de pen-
sionari, la coafur` 114, croitorie, 49 ]i cizm`rie, 7. {n aceea]i
m`sur`, Clubul a mai fost vizitat de 639 de oameni, afla\i la o
v@rst` destul de [naintat`, care vin aici s` socializeze ]i s` se
destind`. .
Totu]i, plec@nd de la deviza pre]edintelui R`ban Grigore,
„Avem grij` de to\i”, [n luna iulie a fost aprobat` decizia de a
primi ]i nepensionarii cu v@rste mai mari de 55 de ani, care
„nu pot realiza [mprumuturi dec@t din fondurile proprii, f`r`
giran\i”, hot`r@re impus` ca o condi\ie. Eviden\a acesora se va
\ine separat de ceilal\i 30.000 de membri pensionari pe care [i
num`r` societatea [n prezent.
{n [ncheiere, pre]edintele  Grigore R`ban, care a afirmat c` au
acela]i scop ]i anume, „servirea pensionarilor”, a \inut s`
precizeze c` pe 8 august Apostolescu Emilian, membru CARP
din 1977, [mpline]te uimitoarea v@rst` de 100 de ani.
Venerabilului r@mnicean  i s-a [m@nat diploma de onoare care
s` ateste stima pe care o nutresc cei de la CARP fa\` de el ]i i-
au urat  [nc` odat` „La mul\i ani!”, [mpreun` cu Uniunea
Na\ional` a Pensionarilor: „A fost ]i este un om deosebit.”
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Clauzele abuzive sau nea-
buzive fac parte din contracte
pe care le-au semnat oamenii
care au luat credite, iar [ntr-un
stat de drept c@nd semnezi ce-
va [\i asumi, a declarat, mier-
curi, cu ocazia prezentarii ra-
portului trimestrial asupra in-
fla\iei, Mugur Isarescu, gu-
vernatorul B`ncii Na\ionale a
Rom@niei (BNR).

„E de glumit c@nd ai a-
proape jum`tate din valoarea
PIB-ului sub forma de econo-
misiri [n sistemul bancar?
Cine []i permite sa glumeasc`
cu valoarea acestor lucruri?
Clauzele abuzive sau neabuzi-
ve sunt din contracte pe care
le-au semnat oamenii care au
luat credite.

{ntr-un stat de drept, c@nd
semnezi ceva [\i asumi. Faptul
c` nu am [n\eles, nu am stiut
cum e cu riscul valutar este,
s` spunem, un argument. Eu
nu spun ca nu este un argu-
ment. Eu b`nuiesc c` persoa-
nele care [n urm` cu c@\iva
ani st`teau ca o cioc`nitoare,
ne b`teau la cap (ce avem cu
creditarea [n valut`, de ce a-
p`rem de fiecare dat` la tele-
vizor sau [n pres` ]i avertiz`m

asupra credit`rii [n valut`)
acum vin s` ne vorbeasc`
despre clauze abuzive.

Vezi, Doamne, sunt per-
soane care n-au ]tiut ce ris-
curi []i asum` c@nd au luat un
credit [n franci elve\ieni”, a
explicat guvernatorul BNR.

Clauze abuzive: B`ncile
pledeaz` pentru „furtul
legal” al comisioanelor

[ncasate ilegal. Vezi reac\ii
Guvernul cedeaz` din nou

[n favoarea b`ncilor [n razbo-
iul clauzelor abuzive. Autori-
t`\ile „promit” c`tre FMI ju-
decarea proceselor la {nalta
Curte de Casa\ie ]i Justi\ie, iar
deciziile nu vor avea efect re-
troactiv. Autorit`\ile „fac jo-
cul” celor dou` b`nci, BCR ]i
Volksbank, care au dosare pe
clauze abuzive, iar [ntregul
sistem bancar va avea de su-
ferit, sus\in speciali]\ii.

„Din punctul de vedere al
b`ncilor care nu au clauze a-
buzive [n contracte, acele b`nci
care se str`duiesc s` c@stige
[ncrederea oamenilor este ca-
tastrofal. M` [ntreb de ce nu
reac\ioneaz` ceilal\i ban-

cheri. Practic, aceste b`nci
care includeau clauze abuzive
avea profituri mai mari, le f`-
ceau concuren\` neloial`. {n
prezent, tot sistemul bancar
asist` cum dou` b`nci sunt
salvate [n detrimentul tutoror
celorlal\i”, a declarat pentru
Business24 avocatul Gheor-
ghe Piperea.

De]i c@]tig` cele mai mul-
te din procesele [n instan\`
pentru clauzele abuzive inclu-
se [n dosarele de credit, cli-
en\ii pierd [n fa\a forurilor in-
terna\ionale, pe fondul presiu-
nilor unor industrii puternice.

Acesta a precizat c` [n
Rom@nia creditele [n franci el-
ve\ieni sunt extrem de pu\ine.

„Noi nu avem situa\ia
Ungariei. C`ut`m s` g`sim
un echilibru [ntre deponen\i ]i
debitori. Exist` o rela\ie [ntre
ei. Nu [i punem fa\` [n fa\`,
dar [n bilan\ul b`ncilor ei
sunt pu]i fa\` [n fa\`. Pe tema
aceasta [n luna septembrie
c@nd mai trec c`ldurile vom
face un seminar ]i sper`m s`
discut`m mai mai pu\in a-
prins pe o tem` care nici nu
[mi dau seama de ce s-a a-
prins”, a mai spus Is`rescu.

Is`rescu despre clauzele abuzive ale b`ncilor: 

Când semnezi ceva î\i asumi
Nout`\i de la CARP

Ajutoare materiale numeroase,
deceda\i mai pu\ini
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