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Fondurile de garantare ar trebui s? fie ?i ele incluse în componen?a Autorit??ii de
Supraveghere Financiar? (ASF), care, dac? va fi creat?, ar urma s? aduc? la un loc Comisia
de Supraveghere a Asigur?rilor (CSA), Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private (CSSPP) ?i Comisia Na?ional? a Valorilor Mobiliare (CNVM), consider? Ionel
Bl?nculescu, secretarul executiv al Consiliului Consultativ pentru Mediul de Afaceri (CCMA).
Fondurile de garantare ar trebui s? fie ?i ele incluse în componen?a Autorit??ii de
Supraveghere Financiar? (ASF), care, dac? va fi creat?, ar urma s? aduc? la un loc Comisia
de Supraveghere a Asigur?rilor (CSA), Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private (CSSPP) ?i Comisia Na?ional? a Valorilor Mobiliare (CNVM), consider? Ionel
Bl?nculescu, secretarul executiv al Consiliului Consultativ pentru Mediul de Afaceri (CCMA).
Potrivit domniei sale, este necesar ca fondurile noastre de garantare s? fie atent
supravegheate de o autoritate competent?, astfel încât s? fie prevenite unele fraude bancare
de genul celor puse sub cercetare de Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor, de Criminalitate
Organizat? ?i Terorism (DIICOT).
Ionel Bl?nculescu ne-a explicat: "La noi, exist? dou? tipuri de corup?ie: corup?ia public? ?i
corup?ia privat?. Deja se v?d semnele corup?iei private, iar ceea ce se întâmpl? acum în
sectorul bancar este o component? a acestui tip de corup?ie, unde reg?sim aproximativ
acelea?i ingrediente ca la corup?ia public?. Evenimentul de ieri (n.r. frauda bancar? de 85 de
milioane de euro), care vine în continuarea celui de acum dou? luni, reprezint? o reflectare a
l?comiei ?i a goanei dup? profit, cu orice pre?. În condi?ii normale, în lipsa unui fond de
garantare, arhitectura noastr? bancar? nu ar permite un astfel de derapaj, de 85 de milioane
de euro.
Este imposibil acest lucru, deoarece ac?ionarii str?ini ai b?ncilor au introdus în România
un sistem de analiz? a riscurilor care se practic? pe plan european, ceea ce face, practic,
imposibil? fraudarea unei b?nci de un asemenea calibru (nr. cum este BRD) cu astfel de
sume. Singura posibilitate logic? de a se întâmpla a?a ceva este ca suma creditat? s? fie
garantat? de stat, situa?ie în care putem accepta ideea c? banca «mai închide ochii». Exist?
anumite informa?ii, sper s? nu se confirme, c? Fondul de Garantare ar fi implicat ?i în aceast?
poveste. În acest context, în urma a ceea ce s-a întâmplat în mod repetat pe pia?a noastr?

bancar?, propunem ca în cadrul Autorit??ii de Supraveghere Financiar? s? intre ?i noianul de
fonduri de garantare existente pe pia?a noastr?. Dac? s-a întâmplat ?i a doua oar? ca o
banc? mare s? fie fraudat?, sigur se va mai întâmpla acest lucru. De aceea, pe lâng? CSA,
CSSPP ?i CNVM, ar trebui s? intre ?i fondurile de garantare în componen?a ASF. Acestea au
fost create s? sprijine companiile ?i ar fi bine s? fie supravegheate organizat. Este clar c?
fondul de garantare este o plac? turnant? în aceste fraude".
Potrivit domnului Bl?nculescu, ?ara noastr? este afectat? pe trei tronsoane - în domeniul
banilor publici, în sectorul fondurilor europene ?i pe pia?a bancar?, "care înseamn? tot bani
publici atunci când ace?tia se recupereaz? de la fondul de garantare", o astfel de autoritate de
supraveghere fiind foarte binevenit?.
Ionel Bl?nculescu mai opineaz?: "Dac? construc?ia ASF se va realiza ca ?i pân? acum, în
stil pur dâmbovi?ean, atunci cu certitudine va fi s?la?ul unor politruci în detrimentul
profesioni?tilor în domeniu. Acest lucru va conduce sigur la "presuspendarea" activit??ii ASF
de c?tre Autoritatea European? de Supraveghere Financiar? pân? la efectuarea de corec?ii.
Ar trebui evitat? intrarea Autorit??ii de Supraveghere Financiar? din România în
supravegherea Autorit??ii Europene de profil. S? consider?m acest scenariu un semnal de
avertizare timpurie, pentru a preveni ?i a nu corecta, cum vom face cu reorganizarea
sistemului de absorb?ie a fondurilor europene pe model polonez, dup? ?apte ani de
neperforman?? a sistemului autohton".
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