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Bogdan Chiritoiu (Consiliul Concurentei) : Avem suspiciuni de comportamente
incorecte ale firmelor financiare
Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a declarat miercuri, într-o conferinta de presa la
Râmnicu Vâlcea, ca institutia pe care o conduce desfasoara în prezent o investigatie privind suspiciuni de
comportamente incorecte din partea unor firme de leasing si banci mama de firme de leasing.
"Avem o investigatie pentru a finaliza câteva luni în care avem suspiciuni de comportamente incorecte ale firmelor
financiare, asta însemnând firme de leasing si banci mama de firme de leasing. Deci, acolo avem deja suspiciuni
de încalcare a legii. Vedem în câteva luni daca suspiciunile noastre se confirma sau nu, daca vom impune amenzi
sau nu", a afirmat seful Consiliului Concurentei.
El a precizat ca, legat de ROBOR, Consiliul Concurentei mai are în derulare la momentul actual si alte actiuni, în
special de supraveghere si monitorizare a pietei bancare.
"Sa stiti ca nu e o singura actiune legata de ROBOR. Avem în derulare o analiza, o investigatie pe care o facem
asupra sectorului bancar. Am facut o serie de recomandari de îmbunatatire a cadrului legal de functionare, în
special transpunerea unei directive europene legate de serviciul plati. Suntem singura tara din Uniunea Europeana
care nu am transpus înca directiva. Deci, din 28 de state membre, suntem ultima care nu am transpus înca directiva
privind serviciul de plata si, credem noi, transpunerea acestei directive ar creste concurenta în piata si ar duce la
scaderea comisioanelor bancare. De asemenea, monitorizam situatia de pe piata bancara si asta este parte din
monitorizarea pe care o faceam legata de efectele Ordonantei 114, ordonanta de la sfârsitul anului trecut care a
introdus o serie de schimbari în sectoare importante din economie si voiam sa ne asiguram ca aceste schimbari de
taxe nu duc la cresteri nejustificate de preturi. Şi asta ne uitam sa vedem, daca impactul Ordonantei 114 asupra
ROBOR-ului nu arata un comportament incorect al agentilor economici. Momentan e în lucru, dar nu avem pâna
acum indicii care sa fi dus la declansarea unei investigatii. Supraveghem piata, monitorizam, dar nu avem indicii
care sa ne fi dus la declansarea unei investigatii", a mai spus Chiritoiu.
Cât priveste concluzia Comisiei economice din Senat, din primavara, cum ca ROBOR-ul ar fi fost manipulat,
concluzie pentru care s-a cerut chiar demiterea lui Chiritoiu, seful Autoritatii de Concurenta a precizat ca aceasta
nu are nicio legatura cu situatia din prezent de pe piata bancara.
"De comisia parlamentara mai bine vorbiti cu dânsii ca eu, cel putin, nu am nicio idee sa va spun ce se întâmpla, ce
nu se întâmpla, pentru ca nu a fost o investigatie a noastra. A fost o investigatie pe care a dorit sa o faca comisia
parlamentara. Dânsii au facut un raport. Mai departe nu as putea sa spun, dar ea a vizat strict fapte comise în 2008
sau presupus comise de catre banci în 2008 si modul cum au fost ele analizate de catre Consiliu, decizia noastra
fiind finalizata în 2013. Deci, nu au nicio legatura cu vreo manipulare a ROBOR-ului în zilele noastre", a sustinut
Chiritoiu.
Presedintele, vicepresedintele si trei membri ai plenului Consiliului Concurentei sunt prezenti pentru doua zile în
Râmnicu Vâlcea pentru a participa la un seminar despre activitatea Consiliului Concurentei si despre legislatia în
domeniu, în cadrul caruia vor avea mai multe întâlniri cu reprezentantii administratiei publice locale si cu cei ai
mediului de afaceri din judetul Vâlcea.
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