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Casele de avocaturã
îl contrazic pe Sobolewski

MIHAI IONESCU, ANEIR:

“Promovarea exporturilor
s-a blocat de când a trecut
în subordinea Guvernului”

Activitatea de promovare a
exporturilor s-a blocat,
dupã ce s-a hotãrât trecerea

ei în subordinea Guvernului, ne-a
declarat Mihai Ionescu, secretarul
general al Asociaþiei Naþionale a
Exportatorilor ºi Importatorilor din
România (ANEIR).

Domnia sa ne-a precizat: “De
când Guvernul a anunþat cã va lua în
subordine promovarea exporturilor,
toatã lumea stã în stand-by, meca-
nismele nu mai funcþioneazã, banii
s-au blocat, nu se mai fac decontãri,
exportatorii nu mai participã la eve-
nimentele internaþionale. Mulþi au

credite la bãnci ºi riscã sã dea fali-
ment. Toþi aºteaptã sã fie emisã Ho-
tãrârea de Guvern care va reglemen-
ta modul de organizare a acestei acti-
vitãþi. Intenþionãm sã mergem la pre-
mier ºi sã discutãm pe aceastã temã,
întrucât participarea la târguri ºi ex-
poziþii nu este un moft, ci modalita-
tea prin care încheiem contracte.
Altfel, deficitul se adânceºte, pier-
dem pieþe, pentru cã nimeni nu ne
cautã acasã. Avem procese cu orga-
nizatori importanþi de târguri, atât
din Europa, cât ºi din Asia”.

La rândul sãu, Mihai Pãsculescu,
prim-vicepreºedintele FEPAIUS,
susþine cã producãtorii din sectorul
textilelor au pierdut, în acest an, cel
puþin douã evenimente internaþiona-
le, renunþând sã participe la acestea
întrucât procedurile necesare sunt
mult prea greoaie.

Domnul Pãsculescu ne-a menþio-

nat: “Nu ºtie nimeni ce va fi ºi cum
va funcþiona acest nou departament.
Toþi producãtorii sunt în incertitudi-
ne, situaþia fiind una de blocaj”.

În luna martie, a intrat în vigoare o
Ordonanþã de Urgenþã a Guvernului
care prevede cã Departamentul
pentru Proiecte de Infrastructurã ºi
Investiþii Strãine, organ de speciali-
tate cu personalitate juridicã în ca-
drul aparatului de lucru al Guvernu-
lui, îºi schimbã denumirea în Depar-
tamentul pentru Proiecte de Infra-
structurã, Investiþii Strãine, Partene-
riat Public-Privat ºi Promovarea
Exporturilor.

Acesta este condus de un secretar
de stat, numit ºi eliberat din funcþie
prin decizie a prim-ministrului, mai
aratã Ordonanþa.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

ASF a suflat în Ciorbea
l Abia validat membru neexecutiv, lui Victor
Ciorbea i se propune altã funcþie

Deºi mandatele conducerii Auto-
ritãþii de Supraveghere Financiarã
sunt de patru ani, parlamentarii au
trebuit sã facã numiri ºi validãri la
ASF, pe bandã, de mai multe ori în
anul scurs de la comasarea suprave-
gherii pieþei de capital, a asigurãrilor
ºi a pensiilor private.

Schimbãrile au fost provocate fie
de modificãri ale
legislaþiei, fie de
problemele pe-
nale ale membrilor – preºedintele
Dan Radu Ruºanu ºi membrul nee-
xecutiv Marian Mârzac fiind arestaþi
în dosarul “Carpatica”.

Acum, se prefigureazã un nou
motiv de schimbãri la ASF.

PSD îl susþine pe Victor Ciorbea
- care abia fusese numit membru ne-
executiv al conducerii ASF - pentru
funcþia de Avocat al poporului, po-
trivit unor surse politice.

Întrebat despre aceastã situaþie,
Cosmin Nicula, preºedintele Comi-
siei de Buget Finanþe din Senat, ne-a
spus: “Victor Ciorbea doar ce ºi-a

dat demisia din Senat, ca urmare a
nominalizãrii sale pentru postul
neexecutiv din ASF. Mai multe nu
cunosc”.

Validarea lui Victor Ciorbea la
ASF a stârnit un val de nemulþumiri
în piaþã, mai multe voci comentând
lipsa sa de experienþã în domeniul fi-
nanciar. PDL chiar a sesizat Curtea

Constituþionalã
în urma acestei
numiri, pe motiv

cã ar fi ilegalã, încãlcând Constitu-
þia, întrucât Ciorbea nu îndeplineºte
condiþiile prevãzute de lege ca sã
ocupe aceastã funcþie.

Deputatul PDL Andreea Paul a
comentat informaþiile despre susþi-
nerea PSD ca Victor Ciorbea sã de-
vinã Avocatul Poporului: “Te doare
capul!”

Domnia sa ne-a spus cã este foarte
probabil sã fie nevoie de o nouã nu-
mire la ASF.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

Polonia menþine
dobânda cheie la
minim record

Banca Naþionalã a Poloniei a de-
cis, ieri, sã menþinã dobânda de poli-
ticã monetarã la nivelul minim re-
cord de 2,5%, pentru a opta lunã
consecutiv, în condiþiile în care in-
flaþia rãmâne la un nivel scãzut, chiar
dacã expansiunea economicã acce-
lereazã. Decizia comitetului de poli-
ticã monetarã din cadrul Narodowy
Bank Polski a fost conformã estimã-
rilor analiºtilor.

În februarie, Banca Poloniei a
anunþat cã se va abþine sã modifice
costul creditului pânã la jumãtatea
anului curent.

Zlotul avea un curs de 4,1874 uni-
tãþi ieri, la ora 12:51, pe piaþa din
Varºovia, cu 0,1% mai mic decât în
ziua precedentã.

Importurile germane,
la cel mai ridicat nivel
de la reunificare

Importurile germane au crescut, în
februarie, pânã la cel mai ridicat ni-
vel de la reunificare (1991), însã ex-
porturile au scãzut, semn cã cererea
internã din cea mai mare economie a
Europei ia avânt.

Datele Biroului Federal de Sta-
tisticã aratã cã importurile ajustate
ale Germaniei au crescut cu 0,4% în
februarie, la 77,6 miliarde euro.
Analiºtii estimau un avans de numai
0,1%.

Exporturile germane s-au redus cu
1,3% în februarie, iar excedentul de
cont curent a ajuns la 13,9 miliarde
euro, de la 15,2 miliarde euro în luna
precedentã.

V.R.

Elveþienii de
la Mineco au
cale liberã la
privatizarea
Moldomin
l Administratorul
judiciar a câºtigat
procesul cu ANAF

RTZ Partners, administratorul
judiciar al Moldomin, a
câºtigat procesul intentat de

Agenþia Naþionalã de Administrare
Fiscalã (ANAF), ne-a declarat Rãz-
van Zãvãleanu, reprezentantul com-
paniei de insolvenþã.

Domnia sa ne-a preciza t :
„ANAF a solicitat înscrierea la
masa credalã pentru creanþe de cir-
ca 50 de milioane de euro de la so-
cietatea de stat Moldomin, dintre
care aproape 40 de milioane de
euro sunt penalitãþi ºi majorãri.
Procesul dintre Moldomin SA ºi
ANAF, demarat în 2011, a vizat mo-
dul în care RTZ Partners a gestionat
procesul de privatizare, precum ºi
modul în care a fost condusã proce-
dura de valorificare. Acum avem o
sentinþã irevocabilã în favoarea
Moldomin ºi putem perfecta con-
tractul de vânzare-cumpãrare a tere-
nurilor societãþii, iar câºtigãtorul li-
citaþiei (n.r. Mineco AG), îºi poate
intra în drepturi”.

Moldomin SA din judeþul Caraº -
Severin deþine circa o treime din re-
zervele de cupru ale þãrii noastre.

A.T.

(continuare în pagina 4)

Ludwik Sobolewski, directorul general al Bursei de Valori Bucureºti, i-a scris lui Mir-
cea Ursache, vicepreºedintele ASF pentru piaþa de capital, o scrisoare oficialã în care
afirmã cã directorii BVB (cei doi conducãtori ai Societãþii) nu fac parte din “personalul
BVB”; opinia lui reprezintã un rãspuns la declaraþia lui Ursache, publicatã în ziarul
BURSA, conform cãreia, dimpotrivã, directorul general al Bursei de Valori Bucureºti
(BVB) face parte din personalul Bursei.
Concomitent, site-ul oficial al BVB a afiºat un Comunicat, în care sunt reluate fragmen-
te din scrisoarea lui Sobolewski cãtre Ursache (reproducem Comunicatul, alãturat).
Schimbul de replici intervine dupã un articol din ziarul BURSA, care semnala cã
Ludwik Sobolewski ar fi încãlcat Regulamentul de Organizare ºi Funcþionare al BVB
atunci când a cumpãrat acþiuni BVB, având în vedere cã personalului instituþiei îi este
interzis acest lucru; articolul a fost urmat de o polemicã purtatã prin Comunicate, de
site-ul oficial BVB, cu ziarul BURSA, care, într-un Drept la replicã cerut de BVB, a fost
ameninþat cã va fi dat în judecatã.
Întrebat care îi este opinia, în aceastã fazã a subiectului, preºedintele Grupului de pre-
sã BURSA, MAKE – autorul câtorva dintre articolele care au conturat cazul, a spus:
“Am promis cã pãrãsesc nivelul acestui subiect, când m-am lãmurit cã nu discut cu in-
stituþia Bursei de Valori Bucureºti, ci cu un individ interesat bãneºte sã nu recunoascã
adevãrul – domnul Sobolewski.
De aceea, în aceastã fazã a dezvoltãrii subiectului, nu mai vreau sã observ decât un
singur aspect: opinia BVB nu parvine de la Departamentul juridic al BVB, ci de la Sobo-
lewski ºi din aceastã cauzã, din pornire, mi se pare nerelevantã, introducând, însã, lip-
sa de culturã instituþionalã, în BVB”.
Opiniile a trei case de avocaturã cunoscute infirmã corectitudinea interpretãrii date de
Sobolewski.
Le reproducem în cele ce urmeazã.

ADINA ARDELEANU

COMUNICATUL BVB

Ca rãspuns la declaraþia Vicepreºedintelui Autoritã-
þii de Supraveghere Financiarã (ASF) cu privire la
întrebarea dacã Directorul general al Bursei de Valori
Bucureºti (BVB) este membru al Personalului în sensul
regulamentelor interne ale Societãþii, Directorul gene-
ral BVB, pe 8 aprilie 2014, a adresat o scrisoare Vice-
preºedintelui ASF. Citãm mai jos, prin fragmente din
aceastã scrisoare, argumentele ce demonstreazã cã în
lumina regulamentelor interne BVB, inclusiv Actul
Constitutiv, cei doi conducãtori ai Societãþii NU POT
FI CONSIDERAÞI Personal BVB:

1. Nu existã nicio prevedere în legislaþie, Actul Consti-
tutiv al BVB sau regulamentele interne ale Societãþii (in-
clusiv Regulamentul de Organizare ºi Functionare ROF)
care sã stipuleze cã Directorul general (ºi Directorul ge-
neral adjunct) este membru al Personalului. Acest lucru
este important atunci când vine vorba de interdicþii sau
rectricþii impuse Directorului general, deoarece nu orice
restricþie trebuie interpretatã în mod larg.

2. În al doilea rând, […] Actul Constitutiv al BVB

menþioneazã expres diferenþierea, pe categorii, între
Personalul ºi Conducãtorii BVB. Aceasta este expri-
matã clar prin chiar titlul Capitolului V al Actului Con-
stitutiv: “Capitolul V. Personalul Societãþii. Directorii
Societãþii”. Aceastã distincþie terminologicã ºi mate-
rialã se observã pe întreg parcursul acestui Capitol.

3. Una dintre obligaþiile Directorului general BVB
este stipulatã în art. 14 (3) din ROF: “Directorul gene-
ral-conducãtor exercitã competenþele de organizare,
conducere ºi cele privind funcþionarea BVB, inclusiv
pe cele de angajare ºi salarizare a personalului […]”,
care confirmã de asemenea, în acest context, diferenþa
dintre Personal ºi Director general.

4. Mai mult decât atât, Regulamentul de Organizare
ºi Funcþionare al BVB, în concordanþã perfectã cu
Actul Constitutiv, prevede o definiþie a Personalului,
respectiv în art. 17 (1): “Personalul BVB poate fi anga-
jat cu contract individual de muncã /…/”. Este inutil de
spus cã Directorul general nu poate fi considerat Anga-
jat. De asemenea, contractul meu de mandat stipuleazã
în mod expres cã NU sunt un Angajat al BVB.

(continuare în pagina 3)

Eliza Poponeci: “Interpretarea datã noþiunii de
personal de cãtre Directorul General al BVB
este una vicioasã”

Interpretarea datã noþiunii de personal de cãtre Directorul
General al BVB în scrisoarea trimisã cãtre Vicepreºedintele
ASF este una vicioasã, având în vedere principiile umanitãþii ºi
egalitãþii angajaþilor la locul de muncã, este de pãrere avocatul
Eliza Poponeci, membrã a Cabinetului de Avocat Coltuc.

(continuare în pagina 3)

Duþescu: “Directorul general este o specie a
genului «personal»"

Avocatul Cristian Duþescu, specializat în piaþa de capital,
considerã cã nu existã argumente juridice suficient de puternice
care sã justifice neaplicarea art. 99 din Regulamentul de Orga-
nizare ºi Funcþionare BVB (care interzice personalului sã cum-
pere acþiuni la Bursã) în cazul conducãtorilor BVB.

(continuare în pagina 3)

Gheorghe Piperea: “Comunicatul BVB
conþine o speculaþie juridicã uºor de
combãtut”

ªi avocatul Gheorghe Piperea a analizat interpretarea datã de
directorul general al BVB noþiunii de personal al bursei.

Domnia sa ne-a transmis: “Comunicatul BVB conþine o spe-
culaþie juridicã uºor de combãtut.

(continuare în pagina 3)

OPINIILE CASELOR DE AVOCATURÃ

Ce dãm pe accizã am
putea pierde la “pãcãnele”

Interzicerea jocurilor de tip
slot-machine în alte locaþii decât
în cazinouri ºi agenþiile Loto,

aºa cum prevede un proiect de lege
promovat de 100 de parlamentari,
va aduce pierderi la buget de aproxi-
mativ 500 de milioane de euro, dupã

cum estimeazã surse din piaþa de
profil, bani pe care statul îi încasea-
zã din taxele pe aparate, dar ºi din
impozitele pe salarii ºi din alte taxe
similare.

Cei 100 de parlamentari care au
iniþiat proiectul considerã cã, dacã
acesta va fi adoptat, vor fi reduse ca-
zurile de “ludomanie” (manie a jo-
curilor) ºi de violenþã domesticã.
Unii parlamentari spun cã “preferã”
sã fie pierderi la bugetul de stat decât
pierderi la bugetul unor familii care
au membri dependenþi de jocurile de
noroc.

De la 1 aprilie, autoritãþile au
crescut acciza la carburanþi, care va
aduce la bugetul de stat, potrivit ofi-

cialilor, peste 500 de milioane de
euro, anual. În contextul în care mi-
nistrul finanþelor Ioana Petrescu a
spus cã banii din acciza suplimentarã
la benzinã ºi motorinã vor merge la
pensii, ministrul transporturilor Dan
ªova a subliniat cã va fi nevoie de
aceºti bani pentru derularea proiec-
telor de infrastructurã, iar premierul
Victor Ponta a menþionat cã banii din
noua taxã vor intra la bugetul conso-
lidat, se pune întrebarea de unde va
acoperi statul suma pe care ar pier-
de-o în urma adoptãrii proiectului
referitor la “pãcãnele”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 6)
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