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PREMIERA PE PIATA PRIVATA: CAR-URILE MARI SE CER SINGURE
SUPRAVEGHEATE (26 Noiembrie 2008)
Dorind sa isi extinda activitatea, casele mari de ajutor reciproc (CAR) fac un demers neobisnuit pentru
niste entitati private care nu trebuie sa faca, in momentul de fata, raportari catre nicio institutie a statului si
nici sa plateasca impozite.

`Aveti grija ce va doriti ca s-ar putea sa vi se intample si sa nu mai puteti scapa apoi! Ne-au avertizat mai
multi, dar credem ca daca vom fi supravegheati de BNR sau de alta entitate vom avea mai mult de castigat
decat de pierdut!`, a declarat, pentru Capital, Florin Simion, directorul general al Federatiei Caselor de Ajutor
Reciproc din Romania (FEDCAR). Organizatia sa reuneste 15 din cele mai mari CAR-uri din Romania si isi doreste
ca membrii sai sa fie supusi supravegherii BNR sau a unei alte entitati.

Demersul nu este strain de influenta politicului, urmand sa fie sustinut, dupa alegeri, de PSD, unul dintre senatorii
acestei formatiuni politice, senatorul Serban Nicolae, fiind de altfel si presedinte neremunerat al FEDCAR. `Vom
sprijini la nivel parlamentar demersul prin proiectul unei noi legi, care sa reglementeze activitatea CAR, prevazand
cerinte minime de prudentialitate si supraveghere a domeniului.

Nu am stabilit modalitatile concrete de supraveghere, discutiile cu BNR nu au avansat, pentru ca exista inca o
reticenta la nivelul bancii centrale fata de aceasta idee, care ar presupune resurse umane mari`, spune Nicolae. In
opinia sa, BNR ramane totusi o varianta mai buna pentru supraveghere decat crearea unei noi institutii, care
ar presupune costuri foarte mari. In plus, considera Nicolae, ar putea fi luata in considerare, prin proiectul de lege
pe care il va initia, o varianta de `supraveghere subordonata`, in care BNR nu ar supraveghea direct CAR-urile,
ci doar Federatia la care acestea sunt afiliate, precum cea pe care acesta o conduce, iar Federatia ar
controla mai departe activitatea membrilor.
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