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Codul Penal
a trecut de Senat

Parlamentarii coaliþiei PSD-ALDE
au votat, ieri, propunerile privind mo-
dificarea Codului Penal. Cu 74 de vo-
turi pentru, 28 împotrivã ºi 9 abþineri,
proiectul legislativ a fost adoptat ºi va
fi trimis Camerei Deputaþilor care este
for decizional.

Reprezentanþii opoziþiei au contes-
tat pe tot parcursul ºedinþei lipsa de
cvorum ºi alte vicii de procedurã, dar
majoritatea parlamentarã s-a asigurat,
cu ajutorul senatorilor UDMR prezenþi
în salã, cã dezbaterile pot continua.

Înainte de discutarea articolelor, se-
natorii ªerban Nicolae ºi Robert Ca-
zanciuc, din partea
PSD, ºi reprezen-
tantul Ministerului
Justiþiei au solici-
tat ca parlamenta-
rii sã voteze modi-
ficãrile aºa cum au
fost trecute în ra-
portul Comisiei
Iordache întocmit
dupã dezbaterea
de luni, 2 iulie.

Senatorii USR
au criticat proiec-
tul de lege supus
dezbaterii ºi votã-
rii. Parlamentarul
Nicu Fãlcoiu a spus: “PSD a inventat
un nou mod de a fura: hoþia altruistã.
De acum încolo, furtul din bani publici
va deveni un substitut de virtute. Nu va
mai fi o problemã sã muþi din pix un
bun public în patrimoniul unei persoa-
ne fizice”.

Conform senatorului liberal Alina
Gorghiu, proiectul privind modifica-
rea Codului Penal este “ambiþia absur-
dã a unui singur om” ºi ar fi necesar ca
dezbaterea sã fie suspendatã pânã
când Comisia de la Veneþia va emite o
opinie cu privire la aceastã iniþiativã
legislativã.

Alina Gorghiu a adãugat: “Grupul
PNL va vota împotriva acestui proiect
de lege. (…) Acest cod nu va intra ni-
ciodatã în vigoare în aceastã formã,

pentru cã nu se poate într-un stat normal
sã protejezi infractorul ºi nu victima”.

Senatorii UDMR s-au declarat ºi ei
nemulþumiþi de forma în care proiectul
a ieºit din Comisia Iordache. Attila
Cseke a afirmat cã parlamentarii
Uniunii sunt nemulþumiþi cã a fost de-
zincriminatã total infracþiunea de ne-
glijenþã în serviciu ºi cã nu sunt de
acord cu forma în care este definitã in-
fracþiunea de abuz în serviciu, cu pri-
vire la prag ºi la persoanele în benefi-
ciul cãrora funcþionarul public a primit
folosul material necuvenit.

El a concluzionat: “Dacã din dezba-
terea în Senat nu
se va modifica
definiþia abuzului
în serviciu ºi nu se
va renunþa la
abrogarea infrac-
þiunii de neglijen-
þã în serviciu, gru-
pul UDMR nu va
vota acest proiect
de lege”.

La dezbaterea
celor 161 de
amendamente la
proiectul de lege
respinse de Co-
misia Iordache,

cele mai multe dintre ele depuse de
opoziþie, nu au fost votate de senatorii
din coaliþia majoritarã PSD-ALDE.

Dupã finalizarea votului ºi adopta-
rea modificãrilor la Codul Penal de cã-
tre coaliþia majoritarã PSD-ALDE, re-
prezentanþii opoziþiei au anunþat cã,
dacã forma actualã va fi votatã ºi în
Camera Deputaþilor de reprezentanþii
puterii, vor ataca legea la Curtea Con-
stituþionalã ºi vor sesiza în legãturã cu
aceasta Comisia de la Veneþia ºi Comi-
sia de la Bruxelles.

Camera Deputaþilor este for deci-
zional ºi modificãrile la Codul Penal
vor fi puse pe ordinea de zi a ºedinþei
de plen.

GEORGE MARINESCU

CM RUSIA

Meciul dintre bani ºi ambiþie

R
aportul “preþ - calitate” se
menþine la cote normale la
Campionatul Mondial din
Rusia, care, totuºi, stã bine
la capitolul surprize.

Au “dispãrut” câteva echipe
grele (Germania, Spania,
Argentina, Portugalia), dar în
primul rând turneul a rãmas
fãrã cei mai buni jucãtori ai ul-
timului deceniu, Ronaldo ºi
Messi.

Cu toate acestea, dacã privim
clasamentul “banilor” pe echipe, reali-
zat de transfermarkt.de la începutul
turneului, în care s-a þinut cont de per-
formanþe, de vârstã, de post, club ºi du-
rata contractului, lucrurile nu sunt atât
de dezechilibrate. Din primele 10 po-
ziþii au ieºit din competiþie doar patru
formaþii (n.r. meciul Columbia -

Anglia s-a jucat dupã închiderea edi-
þiei), aºa cã lucrurile nu sunt chiar atât
de dramatice.

Fotbalul ne oferã un principiu
aplicabil ºi în lumea afaceri-
lor, legãtura dintre banii in-
vestiþi ºi rezultatul final nu
este unilinearã, un capital
adesea ignorat este cel al de-
dicãrii, entuziasmului, ambi-
þiei oamenilor implicaþi. La
acest mondial s-a vãzut cã
echipe mici, au reuºit sã se

impunã graþie plusului de ambiþie pe
care l-au aruncat în joc.

Franþa, echipa cu cel mai valoros lot
de la CM, din punct de vedere al sume-
lor de transfer, valorând în total 1,08
miliarde de euro, este în continuare în
competiþie, la fel ºi echipa de pe pozi-
þia a treia, Brazilia.

Top 10 al valorii loturilor
este urmãtorul

(euro):

1. Franþa 1.080.000.000

2. Spania (eliminatã) 1.040.000.000

3. Brazilia 952.000.000

4. Germania 885.000.000

5. Anglia 874.000.000

6. Belgia 756.000.000

7. Argentina (eliminatã) 708.000.000

8. Portugalia (eliminatã) 465.000.000

9. Uruguay 367.500.000,

10. Croaþia 354.500.000

Rusia, dintre echipele ajunse în
sferturi, valoreazã cel mai puþin,
161.000.000 de euro, dar în cazul gaz-
delor, la turneele finale sunt multe alte
lucruri care contribuie la reuºitã. Uru-
guay ºi Croaþia sunt ºi ele destul de
departe de echipele din vârful acestui
clasament financiar.

Dintre jucãtorii implicaþi la actualul
turneu, doisprezece valoreazã mai
mult de 100.000.000 de euro, pe piaþa
transferurilor, dupã cum urmeazã:

euro

Neymar (Brazilia) – 180.000.000

Messi (Argentina- eliminat) – 180.000.000

De Bruyne(Belgia) - 150.000.000

Salah (Egipt – eliminat) – 150.000.000

Kane (Anglia) - 150.000.000

Mbape (Franþa) – 120.000.000

Dybala (Argentina – eliminat) - 110.000.000

Hazard (Belgia) – 110.000.000

Ronaldo (Portugalia – eliminat) - 100.000.000

Coutinho (Brazilia) – 100.000.000

Griezman (Franþa) – 100.000.000

Ali (Anglia) – 100.000.000.

Dupã cum se observã ºi în acest caz
doar patru au pãrãsit competiþia, restul
fiind implicaþi în continuare în turneu.

(continuare în pagina 3)

PARLAMENTARII AU ÎNTORS DIN NOU
SPATELE CLIENÞILOR BANCARI

Dragnea ºi
Tãriceanu l-au
minþit pe Zamfir

Proiectele de lege privind plafona-
rea dobânzilor ºi retractul litigios nu
au intrat nici ieri în dezbatere, la Co-
misia de Buget din Camera Deputaþi-
lor, deºi senatorul ALDE Daniel Cãtã-
lin Zamfir a anunþat, sãptãmâna trecu-
tã, pe pagina sa de Facebook, cã, cel
mai probabil marþi, 3 iulie, aceste douã
iniþiative ar fi ur-
mat sã fie discuta-
te de deputaþii din
comisia de spe-
cialitate.

Mai mul t
decât atât, chiar
în ziua moþiunii,
respectiv mier-
curi 27 iunie, Da-
nie l Zamfi r a
precizat: “Cãlin
Popescu Tãrice-
anu ºi Liviu Dra-
gnea au decis ca
legile împotriva
cãmãtãriei sã se
voteze în sesiunea extraordinarã de
sãptãmâna viitoare (n.r. sãptãmâna
aceasta)”.

Dar se pare cã Dragnea ºi Tãriceanu
l-au minþit pe Zamfir ºi au întors din
nou spatele clienþilor bancari.

Dupã ce o perioadã însemnatã par-
lamentarul Zamfir a dat loviturã
dupã loviturã, trecând prin toate co-
misiile din Senat mai multe proiecte
legislative legate de sistemul finan-
ciar-bancar, în ultimele luni iniþiati-
vele sale au rãmas blocate în circui-
tu l de aprobare , major i ta tea
aflându-se la comisiile din Camera

Deputaþilor.
Legea plafonãrii dobânzilor ºi cea

privind retractul litigios, care au trecut
de Senat încã de la finalul lunii februa-
rie, nici mãcar nu au mai fost puse pe
ordinea de zi a ºedinþelor Comisiei de
Buget din Camera Deputaþilor.

Proiectul de lege care vizeazã plafo-
narea dobânzilor
propune un nivel
maxim al DAE de
18% pentru credi-
tele de consum ºi
un plafon de 2,5
ori mai mare faþã
de dobânda de po-
liticã monetarã
pentru împrumu-
turile ipotecare ºi
pentru cele imobi-
liare.

Iniþiativa legis-
lativã privind re-
tractul l i t igios
prevede cã, în

timpul desfãºurãrii unui proces în
instanþã, debitorul va putea rãscum-
pãra creanþa de la firma de recupera-
re la cel mult dublul preþului cu dis-
count la care creditul a fost achizi-
þionat de recuperator, moment în
care litigiul va fi stins. Ambele pro-
iecte au provocat reacþii diverse din
partea sistemului financiar-bancar,
analiºtilor din domeniu ºi Bãncii
Centrale, reprezentanþii bãncilor ºi
cei ai BNR nefiind de acord cu aces-
te iniþiative.
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