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BREXIT

Theresa May:
“Este posibil ca
negocierile cu UE
sã dureze mai bine
de doi ani”

Negocierile Marii Britanii cu
Uniunea Europeanã ar putea dura
mai mult de doi ani, astfel cã ieºirea
þãrii din blocul comunitar (Brexit)
s-ar putea produce dupã martie 2019
– termenul prevãzut iniþial, conform
premierului Theresa May.

Oficialul de la Londra a declarat,
ieri: “Vor fi negocieri îndelungate. În
urmãtorii doi ani, chiar mai mult,
Parlamentul se va pronunþa în
diverse moduri”.

Amintim cã, luna aceasta, premie-
rului britanic Theresa May a anunþat,
la Congresul anual al Partidului
Conservator, cã Marea Britanie va
activa în primul trimestru din 2017
articolul 50 al Tratatului de la Lisa-
bona, care stabileºte o perioadã de
doi ani de negocieri privind retrage-
rea unei þãri din blocul comunitar. În
aceste condiþii, Regatul Unit ar
pãrãsi UE pânã în 2019.

Ministrul britanic al Economiei,
Philip Hammond, a recunoscut, în
contextul dat, cã economia þãrii se va
confrunta cu momente de turbulenþe
în timpul negocierilor, turbulenþe pe
care le-a comparat cu un “montagne
russe”.
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CITITORII NE SEMNALEAZÃ:

Cei care investesc ºi pe pieþele strãine,
discriminaþi la impozitare
l Dumitru Beze, AIPC: “Fiscul a fost dintotdeauna neprietenos cu piaþa
de capital”

Investitorii de retail care fac pla-
samente ºi pe pieþele strãine
sunt discriminaþi în modul de

impozitare, ne-a semnalat un inves-
titor.

Acesta se referã la prevederile
Codului Fiscal, potrivit cãrora
câºtigul net din tranzacþii, care tre-
buie impozitat, se calculeazã se-
parat pentru piaþa localã ºi pentru
fiecare piaþã strãinã în parte.
Astfel, pierderile înregistrate pe o

piaþã nu se compenseazã cu profi-
turile din alte pieþe, ci numai cu
cele de pe piaþa respectivã.

Dacã, de exemplu, investeºti, din
România, printr-un broker local, pe
BVB, la Londra ºi la Frankfurt, ºi ai
câºtig undeva ºi pierdere altundeva,
atunci nu îþi poþi calcula câºtigul net
al portofoliului, ci trebuie sã plãteºti
un impozit mai mare, aferent
pieþelor unde ai câºtig.

Codul Fiscal permite compensa-

rea unei pierderi cu profitul din ur-
mãtorii ºapte ani, însã tot separat, pe
fiecare piaþã în parte. Dacã ai avut o
pierdere pe Londra, anul acesta, ca
sã o obþii o deducere la impozit, eºti
obligat sã mergi tot la Londra ºi anul
viitor.

Situaþia este aberantã, susþin mai
multe voci din piaþa de capital.

ADINA ARDELEANU
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Prefaþã la verdictul
din 27 octombrie
al Curþii Constituþionale

Sãptãmâna trecutã, Curtea
Constituþionalã a fost terenul
unei extrem de importante

dispute între avocaþii susþinãtorilor
ºi cei ai adversarilor Legii dãrii în
platã. Va urma un verdict în 27 oc-
tombrie, dacã nu va interveni o amâ-
nare, de constituþionalitate sau de
neconstituþionalitate a legii în cauzã.
Verdictul va influenþa ºi iniþiativele
acelor asociaþii ale
consumatorilor de
servicii financiar-
bancare, ce promo-
veazã prin avocaþii
lor un tip de drept
mai puþin conven-
þional dacã nu chiar
neconvenþ ional ,
strãduindu-se sã obþinã legi care sã
aducã modificãri în contractele de
credite ipotecare. Sã schimbe, deci,
prin intervenþia Puterii Legislative
a Statului, în favoarea unei singure
pãrþi, termenii unor contracte per-
fect legale.

Aceastã disputã, amestecând
planul juridic cu planurile sociale
ºi morale într-o dezbatere econo-
micã, a început cu mai mulþi ani în
urmã. În ianuarie 2015 însã, când
decizia Bãncii Elveþiei de a nu mai
plafona cursul francului a scumpit
datoriile denominate în aceastã va-
lutã, s-a produs o radicalizare a
opiniilor ºi a demersurilor practice.
S-au aprins patimile. „Noul val” al
dreptului, promotor al unor inovãri
excesive, a devenit extrem de ac-
tiv. Legea dãrii în platã, care a pro-

vocat o confruntare publicã întin-
sã de-a lungul unui an, a avut câºtig
de cauzã în Parlament. Urmatã, în
cursul zilei de ieri, de Legea conver-
siei creditelor în franci elveþieni.

Adevãrul este cã marea majoritate
a juriºtilor, care atât în teorie, cât ºi în
practicã susþine cã e o mãsurã în toa-
te ºi, cu deosebire, în inovarea în ma-
terie de drept, a rãmas tãcutã. Inclu-
siv juriºtii din catedrele de drept civil
ale marilor universitãþi. O tresãrire,
în unele cazuri chiar un ºoc s-au fã-
cut resimþite abia când Legea dãrii
în platã a intrat în vigoare. Vreo patru
mii de debitori din contractele de
credite ipotecare au notificat bãnci-
lor, prin notariate sau prin avocaþi, cã
îºi vor stinge datoriile dându-le în
platã casele ipotecate. Bãncile s-au
adresat instanþelor de judecatã, in-
vocând excepþii de neconstituþiona-
litate legate de neretroactivitatea le-
gii civile, dreptul de proprietate,
înþelegerea pãrþilor în contracte vali-
de. Instanþele au admis excepþiile ºi,
astfel, disputa a fost transferatã din
spaþiul public la Curtea Constituþio-
nalã.

Pe acest fond, confruntarea a
câºtigat în conþinut prin intrarea în
arenã a civiliºtilor din marile univer-
sitãþi. ªi a unor cunoscuþi avocaþi
specializaþi în drept civil. Au apãrut
studii importante, chiar ºi cãrþi scoa-
se în regim de urgenþã. Dezbaterea
din presã a cunoscut o evidentã di-
versificare.

(continuare în pagina 8)

Duma de Stat a aprobat
suspendarea acordului
ruso-american asupra plutoniului

Camera inferioarã a parlamentu-
lui rus, Duma de Stat, a aprobat, ieri,
decretul semnat de preºedintele rus
Vladimir Putin privind suspendarea
acordului cu SUAasupra plutoniului
cu destinaþie militarã, au informat
agenþiile de presã ruse, relateazã
Reuters, citat de Agerpres.

Acordul a fost încheiat în 2000
între Rusia ºi SUA ºi prevede elimi-

narea surplusului de plutoniu desti-
nat producerii armelor nucleare.

Agenþiile de presã ruse au anunþat
cã suspendarea a fost aprobatã de
445 din cei 450 deputaþi din Duma
de Stat, camera inferioarã a parla-
mentului rus.

Acordul, semnat în 2000 ºi care a
intrat în vigoare în 2010, a fost su-
spendat ca urmare a “apariþiei unei
ameninþãri la adresa stabilitãþii stra-
tegice ºi ca rezultat al unor acþiuni
neprietenoase ale SUA faþã de Fede-
raþia Rusã”, se aratã în decretul sem-
nat de preºedintele rus Vladimir
Putin.

Liderul de la Kremlin a declarat
anterior cã va reaplica acest tratat
dacã vor fi retrase trupele ºi echipa-
mentele militare desfãºurate de SUA
în statele est-europene membre ale
NATO ºi dacã vor fi ridicate sancþiu-
nile impuse Moscovei. n

CUM UNANIMITATEA A VOTAT SUBMINAREA SISTEMULUI

Conversia la curs istoric - pericolele
ºi non-sensul generate de prostie

Ce-mi mai plac anii electora-
li! O sumã de fãpturi, al-
tminteri discrete, anodine ºi

inofensive, ies din letargie ºi încep
sã se preocupe de justificarea exi-
stenþei lor remunerate, desigur, în
vederea perpetuãrii acesteia în cel
puþin aceiaºi parametri, ceea ce im-

plicã o creºtere bruscã a activitãþii
aparatelor ºi sistemelor responsabile
de înfãptuirea funcþiei de relaþie.
Nutriþia ºi reproducerea intrã în uºor
regres, iar energia ºi resursele desti-
nate exercitãrii lor sunt realocate în
principal acþiunilor în interesul apa-
rent al semenilor.

În anii electorali, auzi nume de po-
liticieni pe care nu le-ai mai auzit de
la alegerile trecute, vezi figuri uitate
rãscolind dupã probleme stringente
ale naþiei, abandonate prin cotloane-
le prãfuite ale forurilor legislative,
simþi cã brusc, tu, cetãþeanul, ai
început sã contezi.

Anul acesta este cât se poate de
electoral.

Marþi, 248 de deputaþi au votat în
unanimitate o mãsurã urgentã, con-
versia la curs istoric a unor credite
acordate de bãnci particulare persoa-
nelor private. Urgenþa era evidentã,
doar au trecut mai bine de zece ani
de la explozia creditãrii în valutã
exoticã, consumatorul nu mai putea
aºtepta niciun minut.

MIHAI ANTONESCU
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DE LA RISIPA ALIMENTARÃ LA CRIZA ALIMENTELOR

Specialiºti: “Legea privind
risipa alimentarã

- prea ambiþioasã pentru noi”

L
egea privind risipa ali-
mentarã, adoptatã, marþi,
în plenul Camerei Deputa-
þilor, a creat nemulþumiri

în rândul reþelelor de magazine, care
spun, printre altele, cã textul acesteia
este neconstituþional.

Noua lege aratã cã prin risipã ali-
mentarã se înþelege situaþia în urma
cãreia alimentele ies din circuitul
consumului uman din pricina degra-

dãrii ºi sunt distruse, conform legis-
laþiei în vigoare. “Operatorii econo-
mici din sectorul agroalimentar sunt
obligaþi sã întreprindã mãsuri de pre-
venire a risipei alimentare”,
menþioneazã noua reglementare.

Specialiºtii din domeniu susþin cã
nu poate exista “obligaþia de a
dona”, apreciind: “Ori donezi, ori nu
donezi. Nu poþi fi obligat prin lege sã
donezi, este o prevedere neconstitu-

þionalã”. Sursele citate ne-au spus cã
reprezentanþii reþelelor de magazine
nu sunt împotriva legii ºi a ideii în
sine, ci dimpotrivã, doar cã, dacã se
face o analizã pe fond, se observã cã
nu existã un sistem organizat pentru
ca legea sã poatã fi respectatã. “Cine
preia alimentele care ar trebui sã fie
donate? Cum, când ºi în ce mod face
distribuþia? Pentru cã totul trebuie sã
se întâmple foarte rapid, în una-douã

zile. La ce costuri se ridicã toate
aceste miºcãri? Este mult prea com-
plicat. Nici la nivelul UE nu existã
un concept matur, ci unul punctual.
În plus, marea risipã nu are loc la ma-
gazine, ci la populaþie, în hoteluri ºi
restaurante etc. Cea mai mare pro-
blemã, însã, este garanþia siguranþei
alimentelor. Toate reþelele mari de
magazine sunt listate pe burse. Nici
nu vrem sã ne gândim la ceea ce ar
însemna un simplu zvon. Ar fi dezas-
tru”.

Specialiºtii citaþi concluzioneazã
cã aceastã lege este mult prea ambi-
þioasã pentru noi.

Asociaþia Marilor Reþele Comer-
ciale din România (AMRCR) a atras
atenþia, în martie, cã proiectul de
lege privind diminuarea risipei ali-
mentare încalcã dreptul la proprieta-
te ºi creeazã, prin ambiguitate, pre-
misele unui circuit alimentar paralel
ºi netransparent.

AMRCR mai reclamã lipsa de
claritate a amendamentelor admise,
lipsa menþiunii scopului pentru care
se face „donarea” sau „sponsoriza-
rea” alimentelor cãtre anumite „enti-
tãþi” etc.

“De altfel, problematica risipei
alimentare nu ºi-a gãsit încã un mo-
del consacrat de rezolvare nici la ni-
velul Uniunii Europene.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

n Fundaþia Telekom Romania vrea sã lanseze
un proiect de prevenire a abandonului ºcolar

PAGINA 4

n DANIELA LULACHE, NUCLEARELECTRICA:
“Un specialist de la Nuclearelectrica este
plãtit cu o treime din salariul celor din
Slovacia ºi Cehia” PAGINA 5

n CA SÃ DEVINÃ REALITATE
Aeroportul Braºov
mai are nevoie de 54 de
milioane de euro

PAGINA 9

Joi, 20 octombrie 2016, nr. 202 (5782), anul XXVI

n Învãþãmântul profesional-dual,
o ºansã pentru tineri PAGINA 2

n Verificãri ale Corpului de Control
al premierului la Ministerul
Economiei, legate de târgul SIAL

PAGINA 3

ADRIAN

VASILESCU

POLEMICI CORDIALE


