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Ilustraþie de MAKE

Liviu Dragnea, preºedintele
PSD ºi preºedintele Camerei
Deputaþilor, a anunþat, joi, cã
va discuta, astãzi cu parte-

nerul sãu de coaliþie Cãlin Popescu Tãri-
ceanu, despre declanºarea procedurii de
suspendare a lui Klaus Iohannis din fun-
cþia de Preºedinte al României.

Între timp, ºeful ALDE a ales sã îºi
delege atribuþiile de preºedinte al Se-
natului ºi sã plece, conform unor surse,
în vacanþã în Italia, cu familia. Aºa cã
astãzi, Liviu Dragnea va discuta even-
tual cu unul dintre vicepreºedinþii
ALDE, dacã aceºtia din urmã au man-
dat de la Cãlin Popescu Tãriceanu ca
sã negocieze suspendarea lui Klaus Io-
hannis. Plecarea lui Tãriceanu tocmai
în acest moment este curioasã ºi este

posibil sã aibã legãturã cu întâlnirea pe
care a avut-o sãptãmâna trecutã cu
Frans Timmermans, prim-vice-
preºedintele Comisiei Europene.

În opinia lui Dragnea, suspendarea
trebuie luatã serios în calcul atât timp
cât Iohannis refuzã de peste o lunã sã
punã în aplicare decizia 358 din 30 mai
2018 a Curþii Constituþionale a Româ-
niei (CCR) prin care ºeful statului este
obligat sã emitã decretul de revocare a
Laurei Codruþa Kovesi din funcþia de
procuror-ºef al Direcþiei Naþionale
Anticorupþie (DNA).

În opinia lui Liviu Dragnea, aceastã
nerespectare a deciziei CCR, care este
obligatorie pentru toatã lumea, repre-
zintã o faptã gravã pentru care coaliþia
PSD-ALDE trebuie sã îl suspende din

funcþie pe Klaus Iohannis.
Într-adevãr, conform art. 95, alin.1

din Constituþie, în cazul sãvârºirii
unor fapte grave prin care încalcã pre-
vederile Constituþiei, preºedintele po-
ate fi suspendat din funcþie de Camera
Deputaþilor ºi de Senat, în ºedinþã co-
munã, cu votul majoritãþii deputaþilor
ºi senatorilor, dupã consultarea Curþii
Constituþionale. La finalul alineatului
se menþioneazã cã preºedintele poate
da Parlamentului explicaþii cu privire
la faptele ce i se imputã.

Pânã acum nu existã nicio invitaþie
oficialã din partea Parlamentului con-
dus de cuplul Dragnea-Tãriceanu prin
care sã i se solicite lui Klaus Iohannis
sã explice de ce nu pune în aplicare de-
cizia CCR din 30 mai 2018.

Chiar dacã ar exista, Iohannis are
dreptul sã refuze sã ofere aceste explica-
þii, pentru cã sintagma “poate” din textul
constituþional nu este echivalentã cu ex-
presia “este obligat” sau “trebuie”.

Fapte grave care nu împiedicã
activitatea autoritãþilor

Referitor la noþiunea de “fapte gra-
ve”, avem douã avize consultative ale
CCR – avizul 1 din 5 aprilie 2007 ºi
avizul 1 din 6 iulie 2012 – ambele refe-
ritoare la suspendarea fostului
preºedinte Traian Bãsescu, în care ma-
gistraþii constituþionali explicã clar ce
înseamnã aceastã expresie.

GEORGE MARINESCU
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AVOCATUL GHEORGHE PIPEREA:

“Trãim într-o lume
câinoasã, se va nãrui”

Reporter: De ce aþi
considerat necesar sã
organizaþi o serie de
conferinþe pe tema Le-
gii insolvenþei perso-
nale?

Gheorghe Piperea:

Pentru cã, pe de o parte,
lumea nu ºtie cã existã aceastã lege,
iar, pe de altã parte, instanþele, în ma-
rea lor majoritate, considerã cã legea
nu este aplicabilã ºi mesajul pe care
acestea îl transmit este cã nu are rost sã
se formuleze cereri pe Legea insolven-
þei persoanelor fizice. Este un fel de
cerc vicios.

De asemenea, am vrut sã pun o pre-

siune pozitivã pe autori-
tãþi ºi pe entitãþile impli-
cate, pentru cã nu este
vorba doar de ANPC,
care chiar are interesul
dovedit de a face sã fie
aplicabilã aceastã lege
pe partea de rambursare

pe bazã de plan, ci ºi despre Fisc ºi Mi-
nisterul Muncii, comisiile de insolven-
þã fiind alcãtuite din trei persoane, ºi
nu existã prea multã voinþã adminis-
trativã sã punã la treabã acest meca-
nism.

EMILIA OLESCU
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Premierul britanic a obþinut
sprijinul Cabinetului sãu
pentru Brexit

Premierul britanic, Theresa May, a
obþinut, la finele sãptãmânii trecute,
aprobarea Cabinetului de la Londra
pentru planul sãu de a pãrãsi Uniunea
Europeanã (Brexit), depãºind astfel
neînþelegerile în materie cu proprii
miniºtri.

Conform presei strãine, Theresa
May a declarat cã miniºtrii sãi au fost
de acord cu poziþia colectivã pentru
viitorul negocierilor cu UE.

În noua propunere, oficialii britanici
au convenit sã negocieze “o zonã de li-
ber schimb a bunurilor”, care i-ar per-
mite Regatului Unit sã întocmeascã un
registru comun pentru toate bunurile,
într-un teritoriu vamal lãrgit. Marea
Britanie ar obþine astfel posibilitatea
sã-ºi stabileascã propriile tarife de im-
port ºi sã încheie noi contracte de co-
merþ liber.

Premierul britanic a spus: “În urma
discuþiilor detaliate, Cabinetul a fost
de acord cu poziþia noastrã colectivã
pentru viitorul negocierilor cu UE.

Acum trebuie sã negociem propunerea
noastrã cu UE ºi sã oferim viitorul pros-
per ºi sigur pe care toþi cetãþenii noºtri
îl meritã”.

În schimb, grupul eurosceptic din
Marea Britanie o acuzã pe May cã a
ajuns la o înþelegere “soft” cu
miniºtrii, iar aceºtia au fost de acord ca
sã-ºi salveze posturile.

O sursã citatã de The Sun a declarat:
“Poate acum May a câºtigat o bãtãlie,
dar în curând va fi terminatã, la fel ºi
majoritatea Cabinetului sãu”.

Conform înþelegerii de vineri,
prim-ministrul britanic nu exclude po-
sibilitatea ca cetãþenii UE sã benefi-
cieze de modalitãþi mai simple de a
ajunge în Regatul Unit, faþã de cei din
restul lumii.

Potrivit presei internaþionale, May
vrea ca migraþia fãrã restricþii din UE
sã se opreascã.

V.R.

(continuare în pagina 14)

FOTBAL ªI BANI

Imagine vândutã
profesionist

Cristiano Ronaldo (33 de ani) a dat
mai multe lovituri de imagine în ulti-
mele zile, deºi la turneul final al Cam-
pionatului Mondial nu a reuºit sã
depãºeascã aºteptãrile, Portugalia fiind
eliminatã în faza opti-
milor de finalã.

Ca un veritabil pro-
fesionist, Ronaldo con-
tinuã sã-ºi vândã foarte
bine imaginea, reuºind
sã se menþinã în fruntea
topului sportivilor cu
cele mai mari venituri
anuale.

Astfel, aflãm cã gi-
gantul reþelelor de so-
cializare Facebook se
aflã în negocieri pentru
ceea ce ar putea fi cea
mai importantã producþie a sa: un rea-
lity show despre fotbalistul Cristiano
Ronaldo. Potrivit Variety, citat de
news.ro, compania vrea sã difuzeze se-
rialul documentar pe Facebook Watch,
platforma sa pentru conþinut de tip TV,
iar în urma acordului Ronaldo ar putea
primi 10 milioane de dolari pentru
show-ul de 13 episoade. Conceptul

aparþine CAA, în timp ce serialul va fi
produs de Matador Content ºi Religion
of Sports, companie media fondatã de
Gotham Chopra, Michael Strahan,
Tom Brady ºi de compania de produc-

þie Dirty Robber. Nu
este cunoscut încã sta-
diul în care se aflã nego-
cierile. Reprezentanþi ai
Facebook, CAA ºi Reli-
gion of Sports au refuzat
sã comenteze, iar Jay Pe-
terson, fondatorul Mata-
dor ºi CEO-ul compa-
niei, nu a dat curs solici-
tãrii Variety. Portughezul
Cristiano Ronaldo, ata-
cant al echipei Real Ma-
drid, este cel mai po-
pular sportiv pe Facebo-

ok - pagina sa oficialã are peste 120 de
milioane de fani. El este deja implicat
într-o colaborare cu Facebook. Compa-
nia a comandat studioului “wiip” al lui
Ronaldo ºi Paul Lee un serial bazat pe
scenariu pentru Facebook Watch.

D.N.
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Societatea româneascã este pe
cale sã implodeze din cauza câi-
noºeniei sale, considerã avocatul
Gheorghe Piperea, care susþine cã
debitorii aflaþi în situaþii financiare
disperate trebuie aju-
taþi sã treacã de mo-
mentele dificile ºi sã
redevinã oameni de
încredere pentru fa-
miliile lor ºi pentru
companiile în care lu-

creazã. În acest context, domnia
sa, împreunã cu Autoritatea Naþio-
nalã pentru Protecþia Consumatori-
lor (ANPC), organizeazã o serie de
conferinþe referitoare la Legea in-

solvenþei persoanelor
fizice, intratã în vi-
goare din acest an, ºi
la cea a dãrii în platã.
Primul eveniment din-
tre acestea a avut
loc, recent, la Iaºi.

Iohannis meritã
suspendat ?


