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DUPÃ CE SIF BANAT CRIªANA A PÃRÃSIT AAF,

Fondul Proprietatea a aderat la Asociaþia
Administratorilor de Fonduri

Fondul Proprietatea ºi UniCredit
Bank au intrat în Asociatia Adminis-
tratorilor de Fonduri (AAF), ca
membri cu drepturi depline, potrivit
unui comunicat al asociaþiei.

“Asociaþia Administratorilor de
Fonduri anunþã intrarea în organiza-
þie ca membri cu drepturi depline a
Fondului Proprietatea, cel mai mare
fond de investiþii alternative din
România ºi a UniCredit Bank, un ju-
cãtor important pe piaþa de custodie
ºi depozitare a activelor fondurilor
de investiþii. AAF ajunge astfel la 30
de membri, ale cãror active adminis-
trate însumate vor creºte cu aproxi-
mativ 42,5%, pânã la nivelul de 37,6

miliarde lei, sporind astfel gradul de
reprezentativitate al asociaþiei”, se
aratã în anunþ.

Noile intrãri în AAF vin dupã ce, la
finalul anului trecut, a fost schimbatã
conducerea Asociaþiei, iar SIF Banat
Criºana a decis sã pãrãseascã AAF.

Din luna octombrie 2015, Radu
Hanga, din Consiliul de Administra-
þie al SIF Moldova, este noul
preºedinte al AAF, iar funcþia de vi-
cepreºedinte este ocupatã de Horia
Gusta, de la SAI Certinvest. Din
Consiliul Director mai fac parte Cri-
stian Pascu, Dorina Josan, Robert
Burlan, Daniela ªtefu ºi Dan Nicu.

Alegerile din octombrie s-au þinut

în contextul în care Dragoº Neacºu,
directorul general al “Erste Asset
Management”, a demisionat, ante-
rior, de la conducerea AAF, pe fon-
dul disensiunilor cu alþi jucãtori din
piaþã.

În decembrie, Radu Toia, fost di-
rector de autorizare ºi reglementare
al Autoritãþii de Supraveghere Fi-
nanciarã (ASF), a fost numit noul
Director Executiv al Asociaþiei
Administratorilor de Fonduri. De
asemenea, Jan Pricop, care a activat
zece ani în cadrul SAI KD Inve-
stments România ca manager de
fond ºi ulterior Director General, a
fost numit director adjunct. (A.A.)
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ A ROMÂNIEI:

La abuzul în serviciu, sintagma “în mod
defectuos” se traduce “prin încãlcarea legii”
lValer Dorneanu, preºedintele interimar CCR: ”Nu s-a pus problema
dezincriminãrii abuzului în serviciu”l Preºedintele Comisiei Juridice a
Senatului: “Decizia CCR nu schimbã mare lucru, doar clarificã lucrurile, însã
este foarte posibilã ºi o modificare a legislaþiei”lAvocatul Laura Vicol:
“Este o victorie a justiþiei pentru cã, din nefericire, exista o stare de teroare la
nivel general”

Curtea Constituþionalã a Româ-
niei a decis, ieri, cã sintagma ‘’în
mod defectuos’’ cuprinsã în cadrul
reglementãrii infracþiunii de abuz în
serviciu se traduce “prin încãlcarea
legii”. CCR a admis, cu unanimitate
de voturi, excepþia de neconstituþio-
nalitate ºi a constatat cã dispoziþiile
art. 246 alin. 1 din Codul penal din
1969 ºi ale art. 297 alin. 1 din Codul
penal sunt constituþionale în mãsura
în care prin sintagma “îndeplineºte
în mod defectuos”’ din cuprinsul
acestora se înþelege “îndeplineºte

prin încãlcarea legii”, se aratã în mi-
nuta Curþii. Judecãtorii CCR au re-
spins excepþia de neconstituþionali-
tate ca neîntemeiatã ºi au constatat
cã dispoziþiile art. 13 indice 2 din
Legea 78/2000 sunt constituþionale
în raport cu criticile formulate.

Curtea Constituþionalã a Rom-
âniei a reluat ieri discuþiile în cazul
mai multor excepþii de neconstituþio-
nalitate privind incriminarea abuzu-
lui în serviciu ridicate în mai multe
dosare. (A.S.)

(continuare în pagina 3)

MONEDA
NAÞIONALÃ A
SCÃZUT CONSTANT,
ÎN RAPORT CU
PRINCIPALELE
VALUTE

Dochia: “Nu
existã o bazã ºi o
raþionalitate
pentru scãderea
leului”
l Ionuþ Dumitru:
“Singura explicaþie pe
care o vãd este legatã
de incertitudinile
referitoare la Brexit”

Moneda naþionalã a scãzut con-
stant, în ultimele zile, în raport cu
principalele valute din piaþã, con-
form datelor Bãncii Naþionale a
României (BNR).

Economistul Aurelian Dochia
considerã cã nu existã “niciun fel de
bazã ºi raþionalitate” pentru scãderea
leului ºi cã totul are o componentã
emoþionalã.

Domnia sa opineazã cã evoluþia
din ultima perioadã a monedei noa-
stre a avut o traiectorie descendentã
ca urmare a incertitudinilor legate de
posibila ieºire a Marii Britanii din
Uniunea Europeanã (UE): “Cred cã
existã o mare nervozitate în pieþe în
acest moment, cãutându-se un refu-
giu cãtre monedele mai sigure.

EMILIA OLESCU
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Ministrul britanic de finanþe:
Brexit-ul va genera austeritate
l Erste: “Nu vom asista la o catastrofã de genul
Lehman”

Dacã britanicii vor decide, în refe-
rendumul de sãptãmâna viitoare, sã
pãrãseascã Uniunea Europeanã
(Brexit), vor urma majorãri de taxe
ºi reduceri de cheltuieli, conform
unui avertisment lansat ieri, de minis-
trul finanþelor de la Londra, George
Osborne, care face campanie pentru
rãmânerea þãrii în UE.

Oficialul britanic a anunþat cã, în
caz de Brexit, ºcolile, spitalele ºi ar-
mata vor suferi reducerea fondurilor
alocate din buget.

“Ieºirea din UE va afecta investi-
þiile, va lovi familiile ºi economia
din Marea Britanie”, a spus ministrul
finanþelor, menþionând: “Voi avea
responsabilitatea sã încerce sã refac
stabilitatea finanþelor publice, ceea
ce va însemna un buget de urgenþã,
care va impune majorarea taxelor ºi
reducerea cheltuielilor”.

Osborne a atras atenþia cã redu-
cerea schimburilor comerciale ºi a
investiþiilor în urma unei eventuale
pãrãsiri a blocului comunitar de cã-
tre Regatul Unit va lãsa o “gaurã”
de 30 de miliarde de lire sterline
(42,4 miliarde de dolari) ce va tre-
bui acoperitã prin mãsuri de auste-
ritate.

Erste: “Un vot pentru
Brexit ar putea genera o
«mini crizã» în UE”

Brexit-ul ar fi un eveniment nega-
tiv pentru pieþe, care va naºte turbu-
lenþe, în special pe termen scurt, con-
form analiºtilor “Erste Group Rese-
arch” din Austria.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)

Give us hope, Britannia!
Mai avem o sãptãmânã

pânã când vom ºti dacã
“rebelii” din Marea Bri-

tanie vor oferi “o nouã speranþã” în
faþa “primului imperiu neimperial”
din istorie. Oare vor rezista aceºtia
în faþa campaniei propagandistice
fãrã precedent ºi catastrofelor care
sunt prezise?

M-am întrebat mereu de ce parti-
dele sau alianþele aflate la putere
într-o democraþie au nevoie de cam-
panie electoralã odatã cu apropierea
noilor alegeri. Nu ar trebui ca fapte-
le, starea de lucruri sau tendinþele
economice deja conturate sã vorbeas-
cã de la sine în favoarea celor aflaþi la
putere?

Aceeaºi întrebare ar trebui sã fie
luatã în considerare ºi de forþele poli-
tice, atât din Marea Britanie cât ºi din
Uniunea Europeanã, atunci când te-
roarea, “Proiectul Teama” dupã cum
este numit în presa britanicã, a
rãmas singurul argument în
favoarea rãmânerii.

Dupã organizaþiile interna-
þionale, bãnci, bãnci centrale
ºi alte “instituþii de bine”, a
venit rândul ºi celei mai im-
portante reviste din Germa-
nia, Der Spiegel, sã facã un
apel disperat: “Vã rugãm sã nu ple-
caþi!”

“Dacã Britania este înþeleaptã, va
rãmâne membru al UE, deoarece va
recunoaºte cã miza este viitorul Ves-
tului”, scriu editorii revistei ºi apre-
ciazã cã “votul va fi în favoarea com-
petitivitãþii în vremuri de schimbare
ºi lupte între puterile lumii”.

Competitivitatea pe care o au în
vedere este, probabil, cea economi-
cã, însã un astfel de argument nu stã
în picioare. Cel puþin de la de-
clanºarea crizei globale, competiti-

vitatea Europei, fãrã a lua în consi-
derare ºi Germania, îºi menþine ten-
dinþa de scãdere, nu doar ca urmare a
lipsei reformelor structurale, ci, mai
ales, ca urmare a lipsei unui cadrul
care sã favorizeze adaptarea rapidã

în faþa schimbãrilor la nivel
global. Monstrul birocratic
reprezentat de UE nu poate
asigura aºa ceva, pentru cã eli-
telor europene le este teamã
de tot ceea ce înseamnã auto-
nomie localã ºi libertate eco-
nomicã.

Atitudinea dispreþuitoare a
editorilor Der Spiegel faþã de “brita-
nicii în vârstã ºi mai puþin educaþi”
este similarã celei manifestate de eli-
tele europene, care au fãcut ºi fac
eforturi pentru evitarea oricãrui refe-
rendum, probabil pentru cã ele sunt
educate ºi ºtiu mai bine.

“Dacã se voteazã ieºirea, din cauza
unui numãr mare de britanici în vârstã
ºi mai puþin educaþi care doresc cu ar-
doare acest lucru, Germania ºi restul
Europei trebuie sã accepte cã Uniu-
nea Europeanã de astãzi este disfunc-
þionalã ºi neatractivã”, mai scrie Der

Spiegel ºi dezvãluie, intenþionat sau
nu, adevãrata faþã a UE.

Comentariile de pe marginea edi-
torialului din Der Spiegel au fost,
majoritatea, în favoarea ieºirii Marii
Britanii. “Tebuie sã plecaþi”, a scris
un cetãþean german, pentru cã “UE a
devenit un monstru birocratic care
ne submineazã suveranitatea”, iar
“UE nu mai serveºte cetãþenii, ci
doar grupurile de interese care pro-
sperã de pe urma subvenþiilor ºi re-
glementãrilor”. Ieºirea Marii Brita-
nii din UE ar reprezenta, astfel, spe-
ranþa “revenirii UE la ideea simplã,
dar puternicã, a pãcii ºi comerþului
liber”.

Un alt cititor considerã cã “oame-
nii din Europa vor mulþumi celei mai
vechi democraþii pentru acest impuls
important”, iar o opinie este plinã de
entuziasm pentru simplul fapt cã bri-
tanicii pot vota într-un referendum.
“Felicitãri pentru cã aveþi dreptul la
un astfel de vot. Ceilalþi cetãþeni nu îl
au ºi toatã lumea ºtie motivul”, scrie
cititorul Der Spiegel.
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ÎN URMA UNEI CONTESTAÞII DEPUSÃ DE UNICREDIT

Legea dãrii în platã a ajuns
la Curtea Constituþionalã

C
urtea Constituþionalã a
fost sesizatã în legãturã
cu Legea dãrii în platã,
în urma unui proces

deschis, în 20 mai, de Unicredit la
Judecãtoria Sectorului 6 al Capi-
talei.

Cauza din justiþie a fost suspenda-
tã pânã la decizia Curþii Constituþio-
nale a României, potrivit Mediafax.

Unicredit a solicitat instanþei veri-
ficarea constituþionalitãþii Legii dãrii
în platã, aceasta urmând sã se judece
la un termen stabilit de CCR.

Potrivit informaþiilor de pe site-ul
instanþei, decizia, luatã în 14 iunie,
este urmãtoarea: “În temeiul art. 29,
alin. 4 din Legea nr. 47/1992 privind
organizarea ºi funcþionarea Curþii
Constituþionale, sesizeazã Curtea
Constituþionalã cu privire la excep-
þiile de neconstituþionalitate ridicate
de contestatoare. Suspendã judecata,
în temeiul art. 413, alin. 1, pct. 1 din

Codul de procedurã civilã, deoarece
dezlegarea cauzei depinde, în tot sau
în parte, de existenþa ori inexistenþa
unui drept care face obiectul unei
alte judecãþi, pânã la pronunþarea ºi
motivarea deciziei Curþii
Constituþionale. Cu recurs pe toatã
durata suspendãrii. Pronunþatã în
ºedinþã publicã azi, 14 iunie 2016”.

Recent, Judecãtoria Buzãu a re-
spins excepþia de neconstituþionali-
tate ridicatã de Banca Româneascã
faþã de Legea dãrii în platã.

Judecãtoria Buzãu a hotãrât: “So-
luþia pe scurt: Respinge ca inadmisi-
bilã cererea de sesizare a Curþii Con-
stituþionale cu privire la excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor
Legii nr. 77/2016 (n.r. Legea dãrii în
platã) în integralitate (...) solicitate
de reclamant. Cu drept de recurs pe
cale separatã la Tribunalul Buzãu în
termen de 48 ore de la pronunþare.
Cererea de recurs se depune la Jude-

cãtoria Buzãu. Respinge solicitarea
reclamantului de suspendare a jude-
cãþii pânã la soluþionarea excepþiei
de neconstituþionalitate. Acordã
termen de fond pentru continuarea
judecãþii la data de 22.06.2016”.

Aceasta nu este singura excepþie
respinsã de instanþã.

Avocatul Gheorghe Piperea, care
a redactat legea, ne-a spus, recent, cã
majoritatea bãncilor au ridicat ex-
cepþia de neconstituþionalitate împo-
triva întregului text legislativ, subli-
niind: “Contestaþiile împotriva noti-
ficãrilor fãcute de clienþi sunt aproa-
pe identice la toate bãncile ºi se ba-
zeazã în proporþie de 99% pe
aºa-zisa neconstituþionalitate a legii,
restul de 1% însemnând referiri abe-
rante la unele criterii, cum ar fi cã un
imobil nu este locuinþã ºi, deci, nu
poate fi dat în platã. Odatã ce a fost
respinsã cererea de sesizare a Curþii
Constituþionale, din contestaþie
aproape cã nu a mai rãmas nimic”.

Gheorghe Piperea susþine cã o
lege nu poate fi atacatã în integralita-
tea ei ca fiind neconstituþionalã.

Avocatul a adãugat: “Poate fi ata-
cat unul-douã-trei texte din lege, în
situaþia în care, dacã acestea ar fi eli-
minate, atunci ar fi rezolvatã proble-
ma juridicã.

În cazul Legii dãrii în platã, singu-
rul articol care ar trebui atacat, pen-
tru a rezolva problemele ridicate în
contestaþie, ar fi articolul 4, care face
referire la criteriile pe care trebuie sã
le îndeplineascã beneficiarii ca sã in-
tre sub incidenþa legii”. (E.O.)
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