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ASF GUSTÃ ÎNFRÂNGEREA

Amenda dictatã de
Marcu asupra lui Ciurezu,
anulatã de judecãtori
l “Conflictul de interese era evident, în condiþiile în care se solicita revocarea celor patru membri ai Consiliului”,
spune avocatul Daniela Negoiþã

C
urtea de Apel Bucureºti a
anulat amenda de 60.000 de
lei pe care Autoritatea de Su-
praveghere Financiarã
(ASF) i-a aplicat-o în vara
anului trecut lui Tudor Ciu-
rezu, pe atunci preºedinte al

SIF Oltenia, pe motiv cã, împreunã cu
alþi trei membri ai Consiliului de Admi-
nistraþie al SIF-ului, a fãcut în aºa fel
încât solicitãrile SIF Banat-Criºana
(SIF1) ºi SIF Muntenia (SIF4), precum
ºi Certinvest, în care se cerea revocarea

celor patru, sã nu fie introduse pe ordinea
de zi la AGA de bilanþ a societãþii din
Craiova, din data de 28 de aprilie 2020.

Atunci, Tudor Ciurezu împreunã cu
Anina Radu, Carmen Popa ºi Nicolae
Stoian, s-au abþinut de la deliberãrile
Consiliului privind solicitãrile acþionari-
lor de completare a ordinii de zi, în care,
pe lângã revocare, se cerea ºi aprobarea
atragerii rãspunderii acestora, ceea ce a
condus la respingerea cererilor, neîntru-
nindu-se, astfel, majoritatea prevãzutã
de lege ºi de reglementãrile interne ale

SIF-ului.
Sentinþa, care nu este definitivã, este o

loviturã pentru Nicu Marcu, actualul
preºedinte al ASF, care în octombrie anul
trecut, la doar câteva luni de când fusese
numit în fruntea Autoritãþii, respinsese
plângerea prealabilã înaintatã de Tudor
Ciurezu ºi menþinuse sancþiunea de
60.000 lei.

În decizie, ASF susþinea cã Tudor
Ciurezu a folosit abuziv calitatea sa de
administrator, recurgând la fapte ce au
avut ca efect lezarea drepturilor acþiona-

rilor de a solicita ºi obþine completarea
AGOA cu rezoluþiile propuse. Fostul
preºedinte al SIF Oltenia a contestat în
instanþã decizia Autoritãþii ºi, cel puþin
deocamdatã, magistraþii i-au dat drepta-
te. În plus, Autoritatea trebuie sã îi plãte-
ascã fostului preºedinte al SIF Oltenia
cheltuieli de judecatã de aproape 5.900
de lei, dupã cum se aratã pe portalul
instanþelor de judecatã.

Daniela Negoiþã, avocat colaborator
al firmei Duþescu ºi Asociaþii, care se
ocupã de caz, ne-a explicat cã, în esenþã,

Autoritatea de Supraveghere Financiarã
a apreciat cã, prin abþinere, cei patru
membri ai Consiliului SIF Oltenia ar fi
încãlcat dispoziþiile legii 24/2017, re-
spectiv articolul 46, aliniatul 4, care pre-
vede faptul cã administratorii trebuie sã
se abþinã de la sãvârºirea faptelor fraudu-
loase sau abuzive. Practic, ASF a apre-
ciat cã ar fi fost îndeplinite condiþiile
rãspunderii contravenþionale.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 9)

Listarea la bursã a companiilor de
stat, blocatã în Camera Deputaþilor
lAleºii puterii au intrat în vacanþa parlamentarã fãrã sã aprobe proiectul de lege ce
ar permite vânzarea participaþiilor statuluil Proiectul de act normativ iniþiat de
Guvern a trecut de Senat în 22 martiel Camera Deputaþilor, for decizional, nu a
reuºit sã se pronunþe timp de trei luni

P
roiectul de lege iniþiat de Guvern
privind vânzarea participaþiilor ºi
activelor deþinute de stat în com-
paniile publice s-a blocat în Ca-

mera Deputaþilor, deºi a trecut rapid de
Senat. Blocarea acestui proiect în sesiu-
nea parlamentarã care s-a încheiat ieri
înseamnã o nouã amânare în demersuri-
le iniþiate pentru listarea la bursã a unor
companii de stat, listare ce ar urma sã
ducã la dezvoltarea societãþilor respecti-
ve, mai ales cã nu este sigur cã proiectul
va fi votat rapid de deputaþi în primele
zile ale sesiunii care va începe la 1 sep-
tembrie.

În urmã cu ºase luni, mai precis în 3
februarie 2020, Guvernul aproba proiec-

tul de lege privind abrogarea legii
173/2020 act normativ prin care fosta
majoritate parlamentarã coagulatã în ju-
rul PSD a interzis, pe o perioadã de doi
ani, înstrãinarea activelor deþinute de stat
la companiile publice. Proiectul de act
normativ a fost trimis Parlamentului, a
trecut de plenul Senatului în 22 martie cu
70 voturi pentru, 51 voturi împotrivã ºi
zero abþineri ºi a fost înaintat a doua zi
Camerei Deputaþilor, care este for deci-
zional. De atunci au trecut mai bine de
trei luni, timp în care proiectul necesar
dezvoltãrii unor companii din domeniul
energiei ºi restructurãrii unor companii
publice aflate în dificultate se aflã blocat
în comisiile de specialitate. Deºi a primit

aviz favorabil în 28 aprilie de la Comisia
juridicã, au trecut douã luni, pânã în 28
iunie când Comisia pentru Industrii ºi
Servicii a avizat favorabil respectivul
proiect de lege. Dar nici acest lucru nu a
fost suficient pentru ca actul normativ
iniþiat de Guvern sã intre pe ordinea de zi
a plenului Camerei Deputaþilor, deoare-
ce raportul comun al Comisiei pentru
Industrii ºi Servicii ºi Comisiei pentru
Politicã Economicã ºi Privatizare nu a
fost întocmit din cauza faptului cã mem-
brii ultimei comisii de specialitate nu au
discutat încã proiectul legislativ.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

Intrã în vigoare certificatul digital

C
ertificatele digitale privind Co-
vid-19 solicitate de mai multe sta-
te membre pentru facilitarea cãlã-
toriilor ºi înlesnirea activitãþii tu-

ristice în timpul pandemiei intrã de astã-
zi în vigoare pe întreg teritoriul Uniunii
Europene. Documentele respective ate-
stã vaccinarea, testarea sau vindecarea
titularilor ºi au rolul de a facilita libera
circulaþie pe durata pandemiei.

Valabilitatea certificatelor digitale di-
ferã în funcþie de tipul acestora:

- certificatele de vaccinare sunt vala-
bile pânã la 30 iunie 2022;

- certificatele de testare au valabilitate
24 ore pentru testul antigen rapid ºi 72 de
ore pentru testul RT-PCR;

- certificatele de vindecare sunt vala-
bile 180 de zile de la data primului rezul-
tat pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2,
înregistrat în platforma informaticã „Co-
rona-forms”.

Potrivit actului normativ adoptat în
urmã cu douã zile de Guvern, în þara noa-
strã certificatele se elibereazã de cãtre
Ministerul Sãnãtãþii, prin Sistemul infor-
matic integrat de emitere ºi verificare a

certificatelor digitale ale UE privind Co-
vid-19 (SII-CDC), ºi pot fi obþinute,
începând de astãzi, de pe portalul
https://certificat-covid.gov.ro, unic
punct de eliberare al acestora. Timpul de
generare a certificatului poate fi de la
câteva secunde, pânã la o orã, în funcþie
de numãrul de solicitãri. STS atenþionea-
zã cã pot apãrea probleme la completarea
ºi verificarea informaþiilor ºi cã de aceea
trebuie ca certificatele de vaccinare sã fie
solicitate cu cel puþin 5 zile înainte de uti-
lizare, iar cele de testare cu cel puþin 12
sau 48 de ore, în funcþie de tipul de test
efectuat - rapid sau PCR.

Menþionãm cã certificatul nu este un
document obligatoriu, însã cu ajutorul
lui persoanele care s-au vaccinat anti
Sars-Cov 2, s-au recuperat dupã Co-
vid-19 sau deþin un rezultat negativ la te-
starea privind coronavirusul pot dovedi
situaþia lor epidemiologicã.

Pentru generarea certificatelor, siste-
mul informatic preia datele necesare din
Registrul Electronic Naþional de Vacci-
nãri pentru persoanele care s-au vaccinat
ºi din Aplicaþia Corona-Forms pentru

persoanele care au fost testate ºi au un re-
zultat negativ sau un rezultat pozitiv, dar
s-au recuperat dupã COVID-19.

Certificatele includ un cod QR care
va conþine o semnãturã digitalã, astfel
încât, la citirea acestuia, sã poatã fi ve-
rificatã autenticitatea, integritatea ºi
validitatea documentului. Semnãtura
digitalã este pusã la dispoziþie de STS,
astfel încât cetãþenii nu au nevoie de o
semnãturã digitalã proprie. Pentru ve-
rificarea autenticitãþii, valabilitãþii ºi
integritãþii certificatelor, autoritãþile
publice vor scana codul QR de pe certi-
ficat prin intermediul aplicaþiei mobile
CoronaScan.

Pentru verificarea, la intrarea în þarã, a
codurilor QR de pe certificatele digitale,
STS a distribuit cãtre Poliþia de Frontierã
echipamentele necesare: 271 de scanne-
re mobile ºi 271 de telefoane mobile
smart, care au instalatã aplicaþia „Coro-
naScan”.

La intrarea în orice stat membru al
Uniunii Europene, certificatul poate fi pre-
zentat atât în format digital, pe un dispozi-
tiv mobil, cât ºi tipãrit pe hârtie. (I.Ghe.)

Pandemia -
noi mãsuri
de relaxare

F
estivalurile ºi concertele se de-
sfãºoarã, începând de astãzi,
fãrã limitare a numãrului de
spectatori, dacã toate persoanele

participante au fost vaccinate anti-Co-
vid 19, poartã în timpul evenimentelor
respective masca de protecþie ºi li se
asigurã un spaþiu de un metru pãtrat de
persoanã.

Printre mãsurile de relaxare care intrã
în vigoare de azi se mai numãrã creºterea
numãrului participanþilor la evenimente-
le private, prelungirea programul clubu-
rilor, restaurantelor ºi cafenelelor, creºte-
rea la capacitate maximã a cazãrii în ho-
teluri ºi pensiuni, precum ºi desfãºurarea
evenimentelor sportive cu spectatori la
capacitate de 50%.

Noile relaxãri care au intrat în vigoare,
începând de azi, sunt stipulate în hotãr-
ârea de guvern adoptatã sãptãmâna tre-
cutã prin care au fost modificate anexele
2 ºi 3 ale hotãrârii privind prelungirea
stãrii de alertã.

Relaxarea mãsurilor de restricþie im-
puse în timpul stãrii de alertã are loc în
ciuda avertizãrilor specialiºtilor din do-
meniul medical care susþin cã sezonul
estival reprezintã doar o perioadã de
liniºte înaintea furtunii care va veni în to-
amnã, odatã cu instalarea valului patru al
pandemiei, adus de noua tulpinã Delta,
pe fondul numãrului scãzut de cetãþeni
care au fost vaccinaþi împotriva virusului
Sars-Cov 2.

De aceea, medicii epidemiologi reco-
mandã ca în sezonul estival sã nu renun-
þãm la mãsurile de prevenþie ºi protecþie
cum ar fi igienizarea constantã a mâinilor
ºi portul mãºtii de protecþie în locurile
aglomerate.

Potrivit hotãrârii de guvern, eveni-
mentele private (nunþi, botezuri, mese
festive) se desfãºoarã, începând de astã-
zi, cu 100 de invitaþi la interior ºi 150 de
invitaþi la exterior fãrã a fi solicitatã do-
vada vaccinãrii, a unui test negativ sau a
trecerii prin boalã. În cazul în care toþi in-
vitaþii sunt vaccinaþi, testaþi sau fac dova-
da trecerii prin boalã, limita este de 300
de persoane.

La stabilirea numãrului maxim de
persoane, nu sunt incluºi copiii cu vârsta
mai micã de 16 ani. Dacã toþi invitaþii
sunt vaccinaþi, nu mai existã nicio limitã
de participare.

Restaurantele ºi cafenelele pot fi de-
schise pânã la ora 2 noaptea, la capacita-
te de 70% în interior ºi capacitate maxi-
mã în exterior. Totodatã a fost prelungit
programul cluburilor ºi al barurilor pânã
la ora 2 noaptea, dar în cazul cluburilor
ºi al barurilor se menþine restricþia potri-
vi cãreia pot intra doar persoanele vac-
cinate.

Creºte ºi numãrul spectatorilor care
pot participa le evenimente sportive:
competiþiile se pot desfãºura cu spectato-
ri în proporþie de 50% din capacitate, in-
diferent dacã evenimentul se desfãºoarã
la interior sau la exterior, cu condiþia ca
aceºtia sã fie vaccinaþi sau testaþi.

Dacã toate persoanele sunt vaccinate,
evenimentele se pot desfãºura cu partici-
parea spectatorilor pânã la capacitatea
maximã a spaþiului. (G.M.)
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