SCRISOARE DESCHISA ADRESATA
DOMNULUI VICTOR VIOREL PONTA, PRIM – MINISTRUL ROMANIEI
SOLUTIA UGIR-1903
PENTRU SPRIJINIREA CELOR CARE AU CONTRACTAT CREDITE
IN VALUTA PENTRU A BENEFICIA DE PROGRAMUL “PRIMA CASA”
Stimate domnule Prim - Ministru,
In ultima perioada anunturile oficiale referitoare la cresterea cursului de schimb a
monedei nationale in raport cu valutele de referinta (Euro, dolar SUA, franc elvetian) au
produs ingrijorare si reactii de nemultumire in randul marei mase de cetateni care au
contractat credite in valuta si care, in mod majoritar, sunt pusi in situatia de a nu-si mai
putea achita ratele scadente catre bancile finantatoare. Ne referim aici cu prioritate la
populatia care, in lipsa altor resurse financiare, a apelat la asemenea credite pentru a
beneficia de locuinte familiare in cadrul programului « Prima casa ».
UGIR-1903 considera ca, intr-o prima faza, este de datoria Statului Roman prin
Guvernul Romaniei si Banca Nationala, sa intervina pentru a-i sprijini pe acesti cetateni,
evitandu-se astfel posibilitatea pierderii locuintelor contractate si a evacuarii silite a acestora
de catre catre bancile creditoare in momentul in care respectivii cetateni nu mai pot
rambursa la termen ratele lunare majorate datorita deteriorarii cursului de schimb valutar.
Confederatia noastra patronala solicita Guvernului Romaniei sa intervina legislativ,
asumandu-si oficial obligatia de a veni in sprijinul acestei categorii de cetateni prin
acoperirea diferentelor rezultate ca urmare a deteriorarii cursului de schimb valutar in
raport cu un curs etalon, evitandu-se astfel posibilitatea aparitiei unui sir de mari nedreptati
sociale cauzate atat de criza economica globala pe care o traversam, cat si de fenomene
financiar - bancare asupra carora cei obligati in prezent sa le suporte nu au putut interveni
sau influenta.
Fondurile necesare sustinerii financiare a acestui proiect pot fi constituite, dar nu
exclusiv, prin dirijarea catre acesta a sumelor rezultate din :
• valoarea adaugata a taxelor vamale aplicate importurilor in raport cu nivelul acestora
calculat la un curs de referinta fix stabilit de institutiile competente;
• dirijarea taxei asa-zisa « de solidaritate » (de fapt, taxa de acoperire a hotiilor de la Bancorex) de
1 cent SUA/litrul de combustibil auto;
• cresterea cu 1% a taxelor pentru tranzactii imobiliare.
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