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Republica
Medicalã
România

Cum ar arãta þara dacã ar fi guver-
natã de medici? Incompetenþã, haos,
deficit bugetar uriaº, aglomeraþie în
vãmi, economia în prãbuºire liberã,
magazine închise. ªi, înainte de ori-
ce, un regim autoritar. Drepturi cãl-
cate în picioare, amenzi cu nemilui-
ta, cenzurã.

De unde ºtiu? Pãi… Asta avem
acum. România este guvernatã de “dot-
tore” Arafat. Toatã mascarada “stãrii de
urgenþã” a fost organizatã de Domnia
Sa ºi Prietenii (personaje gen Strei-
nu-Cercel).

Cum s-a ajuns aici? În primul rând,
pentru cã actualul Preºedinte, ca de
obicei, a dat bir cu fugiþii. A ieºit de

câteva ori, ne-a spus
cã trebuie sã ne spã-
lãm pe mâni, dupã
care a plecat. Presu-
pun cã s-a autoizolat
în vreuna dintre
reºedinþele oficiale.
Nu ºtiu, este scump
la vedere. Iar când

iese, oricum nu se înþelege mare lucru.
În al doilea rând, pentru cã politicie-

nii nu au habar de nimic. La ce vã
aºteptaþi de la persoane care ºi-au fal-
sificat diplomele ºi care nu ºtiu sã se
exprime corect? Credeþi cã ei pot
asculta o informare de 30 de minute
din partea unui specialist în virusolo-
gie fãrã sã adoarmã? Au ciulit urechile
doar la partea cu contractele fãrã licita-
þie, dupã care, la rândul lor, au spãlat
putina…

Aºa cã þara a rãmas pe mâna “spe-
cialiºtilor”. În loc sã avem Guvern,
acum suntem guvernaþi prin comuni-
cate ale unei coterii numite Grupul de
Informare Strategicã. Viaþa bate fil-
mul. Unde este baza constituþionalã a
acestei bufonerii?

Ni se spune cã nu se pune. Este ur-
genþã! Pericol mare! Aºa cã, de trei
luni, românii sunt închiºi în casã ºi
amendaþi dacã îºi plimbã copiii în jurul
blocului. Totul în numele “salvãrii de
vieþi”.

Dar cum se face cã, guvernaþi de at-
âþia specialiºti, nu avem nici pânã
acum un program serios de testare a
populaþiei, la nivel naþional? Nici mã-
car a unor judeþe? Nici mãcar un studiu
pe un eºantion statistic relevant?

Fãrã aceste informaþii elementare,
nu avem nici cea mai micã idee despre
cât de rãspânditã este infecþia cu viru-
sul chinezesc.

În consecinþã, totul se face alandala,
fãrã nici o bazã. Dimpotrivã, sunt fi-
nanþate bazaconii cum ar fi programul
de testare propus de cetãþeana din Vo-
luntari, care a ajuns primar al Capita-
lei. Vasãzicã, te testezi “voluntar”.
Cine apucã, cine doreºte, la întâmpla-
re… Ce relevanþã au rezultatele? Sunt
mãcar urmãriþi cei pozitivi ºi contacte-
le lor?

Dar mãcar salvãm vieþi? Mã îndo-
iesc profund. Costul uman al caranti-
nei este zdrobitor. Afãcut cineva soco-
teala câþi bãtrini au murit singuri prin
casele lor? Câþi copii au fost abando-
naþi de pãrinþi prinºi pe nu-ºtiu-unde?
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CÃTÃLIN
AVRAMESCU

Confruntareade laSIFTransilvania
producepeste30deprocese

(Interviu cu Mihai Fercalã)

“ASF este singuraautoritatedin România
care încalcã în mod sistematic legea”

D
irectoratul SIF Tran-
silvania, numit foar-
te repede, ºi în mod
neuzual, în aceeaºi
zi cu interviul susþi-
nut este în continua-
re incomplet ºi in-
cert.
Pânã în prezent sunt

doar douã persoane, ºi asta dupã ce
Moldovan Marius a oscilat sã-ºi dea
demisia din Consiliul de supraveghe-
re, Consiliu care funcþioneazã în para-
lel ºi contrar legii, Consiliu care la sfa-
tul ASF dã rapoarte curente încãlcând
legea societãþilor.

Cei patru membri ai Consiliului de
supraveghere, din care unul incompa-
tibil conform legislaþiei pendinte ºi ur-
mãrit penal «în personam» în douã do-

sare penale þine ºedinþe ilegale, aprobã
hotãrâri ilegale, fãrã cã aceste ºedinþe
sã fie convocate legal de preºedintele
sau vicepreºedintele Consiliului de su-
praveghere, adicã ºedinþe convocate
de un fals preºedinte - Andãnuþ Crinel
Valer - fals preºedinte suspendat de o
hotãrâre a Tribunalului Braºov, res-
pectiv hotãrârea nr. 307/ 08.04.2020.

De asemenea, Tribunalul Braºov, cu
hotãrârea nr .322/2020, a suspendat
hotãrârea de modificare a Regulamen-
tului de funcþionare a Consiliului de
supraveghere, adoptatã în 03.02.2020,
inclusiv componenþa comitetelor de
specialitate ale Consiliului, comitete
în care în mod ilegal Frãþilã s-a auto-
numit în comitetul de nominalizare, de
pe care poziþie a numit un nou
Directorat, în mod cu totul ilegal.

Având în vedere cã s-a suspendat
hotãrârea aºazisului Consiliu de supra-
veghere paralel din 03.02.2020, toate
hotãrârile ulterioare adoptate de acest
Consiliu paralel, ilegal convocat sunt
lovite de nulitate.

Cei patru - Frãþilã Constantin,
Andãnuþ Crinel, Moldovan Marius ºi
Petria Nicolae - au sfidat hotãrârile in-
stanþelor ºi au continuat sã adopte ho-
tãrâri ilegale în cascadã, atribuindu-ºi
funcþii ilegale, avizând un nou directo-
rat, atribuindu-ºi operaþiuni ale Direc-
toratului cu sfidarea stranie a legii so-
cietãþilor, dar cu acordul vicepreºedin-
telui ASF Gabriel Grãdinescu.

Consemnat de F.G.,
la 21.05.2020

(continuare în pagina 8)

THE CONVERSATION ANTICIPEAZÃ URMÃTOAREA CRIZÃ
FINANCIARÃ DIN SUA:

Tsunami de falimente personale
Pe mãsurã ce tot mai mulþi

americani îºi pierd total sau par-
þial veniturile ºi se luptã cu dato-
rii în creºtere din cauza efecte-
lor economice ale pandemiei de
coronavirus, o altã crizã apare la
orizont: un val de falimente per-
sonale, potrivit site-ului thecon-
versation.com, care aduce în
atenþie soluþia falimentului per-
sonal, ce poate amâna sau ºterge
mai multe tipuri de creanþe ºi poate
opri excutãrile silite, confiscarea de
bunuri ºi popririle salariale. Dar, sursa
avertizeazã cã sistemul falimentelor
personale este dificil de abordat chiar
ºi în perioadele normale, nu cum este

cea actualã, mai ales pentru minoritãþi,
vârstnici ºi cei din mediul rural.

Potrivit unei cercetãri realizate de
theconversation.com în baza datelor
Bloomberg Law, în ultimele zece zile
ale lunii martie, când statele america-
ne au început sã lanseze mãsurile de

carantinã, solicitãrile de plasare
sub protecþia Capitolului 13 din
Legea falimentului (care pri-
veºte rezolvarea datoriilor per-
sonale într-o perioadã de
trei-cinci ani) au scãzut cu 45%
comparativ cu ultimele zece
zile ale lunii martie 2019. Toto-
datã, solicitãrile din întreaga
lunã aprilie - când majoritatea
statelor erau în carantinã - au

scãzut cu 60%, în timp ce înregistrãrile
pentru plasarea sub protecþia Capito-
lului 7 care presupune falimentul per-
sonal (respectiv lichidarea bunurilor),
s-au redus cu 40%. (V.R.)

(continuare în pagina 12)

V
âlvãtaia de la SIF Transilvania s-a aprins cu douã luni în urmã, în preajma
Adunãrii generale a acþionarilor de la 28 aprilie, când gruparea coagula-
tã în jurul fostului arbitru de fotbal Constantin Frãþilã s-a pregãtit sã-l rã-
stoarne pe Mihai Fercalã ºi partizanii lui de la conducerea societãþii din

Braºov. Tentativa grupului Frãþilã a fost puternic susþinutã de Autoritatea de
Supraveghere Financiarã (ASF), care timp de trei luni a tãrã-
gãnat birocratic avizarea lui Mihai Fercalã pe postul de Direc-
tor general, aºteptând sã-i expire mandatul (pe19 aprilie),
pentru ca, dupã Adunarea generalã, sã-l avizeze cu celeritate
pe Marius Moldovan, cu care l-a înlocuit.
În cuprinsul celor douã luni, ASF a dictat suspendarea de la
tranzacþionare a acþiunilor SIF 3, mai întâi pentru nu mai
mult de zece zile, dar pânã la urmã, din amânare în amâna-
re, suspendarea a durat o lunã.

Executivul Bursei de Valori Bucureºti (BVB) a fost instructat de ASF sã nu
publice Rapoartele curente ale SIF Transilvania semnate de Mihai Fercalã.

Ca alternativã de comunicare cu acþionarii, SIF Transilvania a folosit site-ul
societãþii ºi ziarul BURSA.

Actiunile SIF Transilvania au fost reintroduse ieri la tranzacþionare, fapt
care, împreunã cu avizarea ASF a lui Moldovan, sugereazã cã înfruntarea
s-ar fi încheiat.

Dar, nu este aºa.

Mihai Fercalã susþine cã prigonirea lui s-a facut cu încãlcarea mai multor
legi, motiv pentru care a deschis un numãr de procese în instanþã ºi susþine
cu strãºnicie nu doar cã vor fi anulate hotãrârile ilegale, ci ºi cã vinovaþii vor
suporta sancþiuni penale.

(continuare în pagina 8)
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EXCELENÞA SA, DOMNUL MORTEZA ABOUTALEBI,
AMBASADORUL REPUBLICII ISLAMICE IRAN ÎN ROMÂNIA:

”Stabilizarea deficitului bugetar prin
bursã este mai bunã decât prin
împrumuturi de la banca centralã”

Reporter: Cum este afectat bugetul
naþional al Republicii Islamice Iran de cri-
za provocatã de pandemia de Covid 19?

E.S. Morteza Aboutalebi: Pânã în
luna februarie a anului acesta, era im-
previzibil nu numai în Iran, dar oriun-
de în lume cã noul coronavirus va intra
în vieþile noastre ºi va avea un impact
atât de sever asupra economiei globa-
le. Un virus mic ºi nevãzut, care are
consecinþe mari asupra economiei glo-

bale. Stagnarea întreprinderilor ºi
închiderea centrelor economice de
producþie nu numai în Iran, dar în mul-
te þãri din întreaga lume, atât dezvolta-
te, cât ºi în curs de dezvoltare, au dus la
o încetinire a creºterii economice ºi la
o creºtere negativã a economiilor.

A consemnat
ADELINA TOADER
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