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Rãspunsul ASF cãtre ziarul
BURSA aruncã în aer Rapoartele

oficiale ale administratorului
SIF Banat Criºana

R
ãspunsul ASF cãtre ziarul
BURSA aruncã în
aer Rapoartele SIF
Banat Criºana, cãci
Autoritatea de Su-
praveghere Finan-

ciarã (ASF) îi contrazice lui
Bogdan Drãgoi, preºedintele
SIF Banat Criºana (SIF 1),
afirmaþiile din documentele oficiale
afiºate de Bursa de Valori Bucureºti
(BVB), cã ar fi fost obligat la manipu-
larea Valorii Activului Net în perioada
când a marcat la piaþã acþiunile SIF
Imobiliare (SIFI) din portofoliu, con-

trazicere care apare, oarecum surprin-
zãtor, tocmai în Scrisoarea de
refuz a ASF la solicitarea unui
document, formulatã de noi în
baza Legii liberului acces la in-
formaþii publice.

Cazul manipulãrii de la SIF
Banat Criºana este, deja, noto-
riu (vezi articolele numerotate

de la NOTA BIBLIOGRAFICÃ, din
subsol), deºi nu a fost recunoscut ni-
ciodatã, încã, în mod direct, explicit,
de autoritãþi.

Bogdan Drãgoi, involuntar, a recu-
noscut manipularea ºi, practic, s-a au-

todenunþat (demonstraþia se gãseºte în
articolul (3)).

Prin Comunicatul SIF Banat
Criºana, din 30 iulie, afiºat pe site-ul
propriu ºi la BVB, Drãgoi a avut inten-
þia sã respingã acuzaþia de manipulare
rezultatã din analizele publicate în
BURSA, dar prin însuºi Comunicatul,
el a furnizat dovezi ale manipulãrii ºi
mai mult, a avut imprudenþa sã arate cã
nu se dã în laturi sã afirme falsul în acte
publice, sub semnaturã.

Din aceastã cauzã, am cãpãtat o
neîncredere în declaraþiile sale ºi în
documentele care emanã de la admini-

stratorul SIF Banat Criºana ºi am de-
dus cã nu este exclus ca Bogdan Drã-
goi sã falsifice realitatea ºi în alte pri-
vinþe.

Întrucât el a invocat în mod repetat
cã distorsionarea Valorii Activului Net
a fost un act impus printr-o anumitã
Adresã ASF, cu nr. SI/DRA nr.
2690.1/1 8.06.2019, am vrut sã verifi-
cãm cã spune adevãrul ºi am solicitat
Adresa respectivã la ASF, în baza Le-
gii accesului la informaþiile publice
(vezi articolul (9)).

(continuare în pagina 3)

„Sancþiunile impuse de SUA
bãncilor iraniene submineazã
dreptul fundamental al
oamenilor de a avea acces la
alimente ºi medicamente”
(Interviu cu domnul Said Mirzakhani, însãrcinatul cu
afaceri al Ambasadei Republicii Islamice Iran)

Reporter: Care este punctul de ve-
dere al Republicii Islamice Iran cu pri-
vire la statutul drepturilor omului?

Said Mirzakhani: În Republica
Islamicã Iran, baza legitimitãþii, a pu-
terii, a securitãþii, a progresului ºi in-
dependenþei nu este reprezentatã de al-
tceva decât de oameni. Importanþa
acordatã drepturilor omului este atât

de mare încât o considerãm o datorie
divinã, ºi credem cu tãrie cã trebuie sã
rãspundem pentru aceasta în viaþa de
apoi. Însã avem convingerea cã drep-
turile omului trebuie sã fie un scop, ºi
nu un instrument.

A consemnat
ADELINA TOADER

(continuare în pagina 12)

ELECTRIFICARE CFR SA, PRINSÃ ÎN HÃÞIªUL
CASÃRILOR

Cuprul furat de pe calea feratã
încurcã socotelile contabile
l Curtea de Conturi dispune, CFR SA se face cã lucreazã
în dosarul casãrilor de la Electrificarel Surse din cadrul
companiei feroviare: „Niciun control financiar la SC
Electrificare CFR SA în ultimii ani cu privire la materialele
destinate casãrii”

O
diseea cuprului dispãrut în
urma modernizãrii cãii ferate
Bucureºti-Constanþa este de-
parte de a se finaliza ºi, pe mã-

surã ce trece timpul, apar noi elemen-
te care demonstreazã cã lucrurile sunt
putrede la Electrificare CFR SA în
privinþa acestui subiect.

În urmã cu o lunã, în paginile Ziaru-
lui BURSA, vã relatam despre faptul
cã sute de tone de fir conductor de cu-
pru, scoase din uz în timpul lucrãrilor
de modernizare a tronsonului de cale
feratã, s-au “evaporat” din depozitele
SC Electrificare CFR SA, cã o parte
dintre aceste depozite erau nepãzite -
aºa cum este cazul celui de la Cernavo-
dã Pod, ºi cã au fost efectuate transfe-
ruri fictive între centre, aprobate de
conducerea companiei publice.

Cu privire la dispariþia a unei canti-

tãþi de 160 de tone de cupru, primul
dosar penal a fost trimis în instanþã
abia în 2020, la ºase ani dupã începe-
rea cercetãrilor penale, ceea ce aratã cã
interesele sunt destul de mari în privin-
þa afacerii respective care s-a derulat
pe teritoriul mai multor judeþe, în pe-
rioada 2004-2009 ºi nu numai.

Prin prisma unor documente în pose-
sia cãrora a intrat recent Redacþia, reiese
cã echipele din conducerea CFR SA au
dorit în ultimii ani acoperirea operaþiunii
“Cuprul de pe calea feratã” prin docu-
mente de transfer fictiv între diferite sta-
þii de pe raza Regionalei CF Constanþa,
acte însã ce ridicã mari probleme în acti-
vitatea de casare pe care trebuie sã o
efectueze CFR SAconform unei decizii
din29august2019aCurþii deConturi.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

E
conomia Republicii Islamice Iran a primit o
nouã loviturã dupã ce Statele Unite ale Ame-
ricii au impus recent sancþiuni împotriva ce-
lor mai mari 18 bãnci iraniene.
În timp ce SUA susþine cã sancþiunile impuse

nu privesc domeniul umanitar ºi cã sunt întotdeauna
posibile excepþii, în special în contextul luptei împotri-
va pandemiei, Iranul afirmã cã prin sancþionarea bãn-
cilor, furnizoare de servicii importante în obþinerea de
ajutor umanitar, medicamente ºi alimente, realitatea
aratã cã ºi aceste produse au fost afectate de sancþiu-
ni, deoarece, plãþile legate de importul de articole
umanitare au fost perturbate, fapt care a limitat în
mod sever importul de produse medicale în Iran, în
special pentru pacienþii suferinzi de boli incurabile.
Said Mirzakhani, însãrcinatul cu afaceri al Ambasadei
Republicii Islamice Iran, ne-a acordat un interviu în
care ne-a vorbit despre cum sunt afectate drepturile
omului de noile sacþiuni impuse de SUA, despre viziunea Iranului asupra drepturilor omului, dar ºi
despre un dublu standard în cadrul drepturilor omului.

Data alegerilor depinde de o
dilemã: citim articolul 77 din
constituþie, sau doar discutãm
despre el?

Avem o Constituþie care te face sã
plângi: este atât de frumoasã ºi atât de
puþin respectatã! Este drept cã lipsa de
respect nu se vede în textul Constitu-
þiei, ci este o valoare extrinsecã.

În plus, Constituþia mai are o proble-
mã: nu poate fi folositã într-o conversa-
þie pentru cã textul constituþio-
nal trece pe la urechile colocuto-
rilor lor fãrã sã fie remarcat.
Concluzia: Constituþia existã
numai atunci când este cititã.

Aceastã tezã s-a probat ºi în
emisiunea „Sinteza zilei” de
joia trecutã, la Antena 3, în
care s-a discutat pe tema dacã
vom avea sau nu alegeri în 6 decem-
brie, în funcþie de ce va face preºedin-
tele cu legea privind stabilirea datei
alegerilor de cãtre Parlament, proa-
spãt declaratã drept constituþionalã.

Domnul Ponta, care altfel are talen-

tul de a dezamãgi ºi pe cei care nu ºi-au
pus speranþe în el, a avut o intervenþie
capitalã în emisiune: a citat Constitu-
þia!

Anume, a spus cã, aºa cum prevede
Constituþia, preºedintele este obligat
sã promulge în 10 zile o lege care a fost

declaratã constituþionalã de
Curtea Constituþionalã.

Iatã textul constituþional la
care s-a referit domnul Ponta:

„Art. 77 – Promulgarea legii
(3) Dacã Preºedintele a cerut
reexaminarea legii ori dacã s-a
cerut verificarea constituþiona-
litãþii ei, promulgarea legii se

face în cel mult 10 zile de la primirea
legii adoptate dupã reexaminare sau
de la primirea deciziei Curþii Constitu-
þionale, prin care i s-a confirmat
constituþionalitatea.”

(continuare în pagina 3)

GEORGE
CHIRIÞÃ

MAKE

Graficã realizatã de MAKE


