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VICTORIE PENTRU PREªEDINTELE  KLAUS IOHANNIS

Curtea Constituþionalã
a validat rezultatele
referendumului pe justiþie

Rezultatul referendumului pentru
justiþie, convocat de preºedintele
Klaus Iohannis ºi care a avut loc în
26 mai, a fost validat, ieri, de Curtea
Constituþionalã a României(CCR).

Magistraþii Curþii au respins ºi
cele cinci contestaþii referitoare la
respectarea procedurii pentru orga-
nizarea ºi desfãºurarea referendumu-
lui.

Decizia CCR reprezintã o victorie
pentru preºedintele Klaus Iohannis în
faþa coaliþiei PSD- ALDE care s-a
opus organizãrii acestui scrutin popu-
lar ºi care a transmis faptul cã întrebã-
rile formulate de Administraþia Prezi-
denþialã sunt neclare ºi în afara sferei
constituþionale.

Potrivit art. 146 lit. i) din Constitu-
þie, CCR “vegheazã la respectarea
procedurii pentru organizarea ºi des-
fãºurarea referendumului ºi confir-
mã rezultatele acestuia”.

De asemenea, art. 46, 47 din Le-
gea 47/1992 privind organizarea ºi
funcþionarea Curþii Constituþionale,
republicatã, prevede cã plenul CCR
decide, cu o majoritate de douã trei-
mi, asupra valabilitãþii referendu-
mului.

Decizia CCR a stabilit practic,

ieri, cã procedura pentru organizarea
ºi desfãºurarea referendumului a fost
respectatã ºi a confirmat rezultatele
scrutinului.

Potrivit unor surse din interiorul
CCR, preºedintele Valer Dorneanu,
care a fost judecãtor raportor în acea-
stã speþã, ar fi intenþionat sã sesizeze
Comisia de la Veneþia cu o serie de
întrebãri legate de referendumul pe
justiþie.

Dorneanu a renunþat însã la acea-
stã idee dupã ce colegii sãi din cadrul
CCR i-au atras atenþia cã toate nelã-
muririle sale fuseserã deja clarificate

de Comisia de la Veneþia în opinii an-
terioare.

Înaintea publicãrii în Monitorul
Oficial, decizia CCR va fi prezentatã
Camerei Deputaþilor ºi Senatului,
întrunite în ºedinþã comunã.

La referendumul din 26 mai, cetã-
þenii au fost chemaþi sã se pronunþe
prin “Da” sau ”Nu” la întrebãrile:

1. “Sunteþi de acord cu interzice-
rea amnistiei ºi graþierii pentru in-
fracþiuni de corupþie?”

GEORGE MARINESCU
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BCE
demonstreazã
cã independenþa
bãncilor
centrale poate
naºte monºtri

Strãmoºi i º i îna in taº i i mai
apropiaþi ai europenilor au fost niºte
idioþi, iar caracterizarea nu este sufi-
cient de durã.

De ce? Pentru cã întemeietorii ci-
vilizaþiei vestice nu au realizat, dupã
“experimente” de-a lungul milenii-
lor, cã orice nivel al bunãstãrii se po-
ate atinge prin tipãrire. Mai mult,
alegerile care au determinat calea
istoricã de “evoluþie” a Europei i-au
adus acum pe cetãþeni în etapa în
care autoritãþile, de la ultimul politi-

cian, pânã la condu-
cãtorii bãncilor cen-
trale independente,
promit cã o astfel de
oportunitate nu va
mai fi ignoratã.

Poate cã stadiul
istoric al “barbariei”
este pe cale sã fie lãsat
în urmã pentru totdea-

una, iar civilizaþia europeanã mai are
doar puþin pânã la intrarea într-o ade-
vãratã erã a iluminismului, sub con-
ducerea unor lideri precum Angela
Merkel, care nu trebuie lãsatã sã se
retragã în 2021, Emmanuel Macron
sau Mario Draghi, un adevãrat
Gandalf al politicii monetare.

Pentru miracolele sãvârºite pânã
acum, preºedintele BCE a fost primit
cu ovaþii la ultima întâlnire a lideri-
lor europeni, iar toatã lumea a fost,
probabil, neconsolatã ºi încercatã
chiar de un sentiment de revoltã în
faþa iminentei sale plecãri din frun-
tea instituþie monetare a zonei euro.

Pe lângã promisiunea unei noi
etape de relaxare monetarã, Mario
Draghi a subliniat ºi necesitatea
construirii unui buget comun pentru
zona euro, care sã poatã fi utilizat
pentru atenuarea ºocurilor econo-
mice.

Având în vedere cum se des-
fãºoarã negocierile pentru împãrþi-
rea posturilor din principalele insti-
tuþii europene, este mai mult ca sigur
cã un buget comun nu va fi decât un
“instrument” suplimentar pentru ma-
nifestarea iresponsabilitãþii fiscale,
de data aceasta pe o scarã mult mai
largã.

(continuare în pagina 7)
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ALEGERILE PENTRU NOUL CONSILIU DE ADMINISTRAÞIE AL BNR

Cine va mai intra pe poarta
Bãncii Naþionale?

D
eºi mandatele celor din
conducerea Bãncii Na-
þionaleaRomâniei (BNR)
expirã în luna octom-
brie, alegerile pentru
noul Consiliul de Admi-
nistraþie (CA) al bãncii

centrale urmeazã sã aibã loc în data de

3 iulie. Pânã atunci, printre politicieni
este mare agitaþie, iar declaraþiile pe
subiect, cele mai multe contradictorii
chiar în cadrul aceluiaºi partid, nu
întârzie sã aparã.

Deja de la începutul sãptãmânii au
apãrut informaþii potrivit cãrora par-
tidele de la putere l-ar susþine în con-

tinuare pe Mugur Isãrescu la guver-
narea BNR. Pe parcurs, însã, au apã-
rut membri din PSD, cum ar fi Olguþa
Vasilescu ºi ªerban Nicolae, care in-
firmã faptul cã social-democraþii i-ar
mai acorda o ºansã celui care
conduce banca centralã de aproape
30 de ani.

Partidele politice se pare cã ºi-au
desemnat persoanele pe care le vor
susþine la conducerea Bãncii Naþio-
nale, dar pânã la închiderea ediþiei,
numele celor care se aflã în cãrþi nu
au fost anunþate oficial.

Surse apropiate situaþiei ne-au
spus, însã, cã preºedintele Consiliu-

lui Fiscal Ionuþ Dumitru ºi fostul ºef
al ASF Dan Radu Ruºanu reprezintã
propunerile PNL, respectiv ALDE
pentru funcþiile de viceguvernator al
Bãncii Naþionale a României (BNR).

EMILIA OLESCU
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A ÎNªELAT ALÞI PARTICIPANÞI LA PIAÞA METALELOR

Merrill Lynch Commodities,
amendatã cu 25 de milioane
de dolari în SUA

Departamentul de Justiþie din
SUA (DOJ) a amendat divizia de
tranzacþii cu materii prime din cadrul
Bank of America Corp. - Merrill
Lynch Commodities Inc. - pentru
practici neloiale, aceasta din urmã
acceptând sã plãteascã 25 de milioa-
ne de dolari ca sã încheie în mod
amiabi l invest iga þ ia , pot r iv i t
finance.yahoo.com.

DOJ a informat cã, între 2008 ºi
2014, traderii Merrill Lynch Com-
modities au folosit practici neloiale,
înºelând alþi participanþi la piaþa fu-
tures a metalelor preþioase.

Potrivit anunþului DOJ, aceºti tra-
deri au introdus informaþii înºelãto-
are pe piaþa futures a metalelor pre-
þioase prin plasarea a mii de comenzi
pentru contracte din domeniu. Însã,
înainte de executarea comenzilor,
traderii obiºnuiau sã le anuleze, con-
form DOJ.

Obiectivul principal al traderilor a
fost sã creeze o impresie falsã pri-
vind creºterea ofertei sau cererii pe
piaþa futures a metalelor preþioase.
Acest lucru a determinat alþi traderi
sã cumpere sau sã vândã contracte
futures pe metale în cantitãþi sau la

preþuri la care nu ar fi tranzacþionat
altfel.

De menþionat cã, într-un caz sepa-
rat, Merrill Lynch Commodities a
fost de acord sã plãteascã o amendã
civilã de 11,5 milioane de dolari cã-
tre Comisia pentru Tranzacþii
Futures cu Mãrfuri.

Deºi Bank of America a rezolvat
mai multe probleme legate de liti-

gii, instituþia încã se confruntã cu
investigaþii din partea mai multor
agenþii federale pentru comporta-
mentul pe care l-a avut în derularea
afacerilor sale în perioada anterioa-
rã crizei. Problemele legate de liti-
gii vor duce la creºterea cheltuieli-
lor sale legale.

A.V.


