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Lipsãacutãdepersonal în
instanþeledinRomânia
lAproape 1000 de locuri sunt libere în sistemul judiciar din þara noastrãl Lipsa de personal supraîncarcã
rolul instanþelor ºi suprasolicitã magistraþiilAna Birchall: „Ministrul Stelian Ion, în loc sã rezolve situaþia,
a ales sã o agraveze, blocând ºi transferurile”l Cãtãlin Predoiu: “Un adevãrat «Plan Marshall» trebuie
lansat în sistemul judiciar”

L
ipsa acutã a personalului, la
care se adaugã creºterea nu-
mãrului de ani necesari pro-
movãrii, precum ºi condiþiile
precare de infrastructurã re-
prezintã principalele proble-
me cu care se confruntã in-

stanþele ºi parchetele din þara noastrã ºi,
se pare, cã decidenþii politici gãsesc cu
greu soluþii pentru ca sistemul judiciar sã
activeze în parametri normali. Faptul cã
instanþele – mai ales cele din municipiile
reºedinþã de judeþ ºi din municipii – nu au
schema completã de judecãtori, atrage
supraîncãrcarea rolului judecãtoriilor,
tribunalelor ºi chiar curþilor de apel ºi su-
prasolicitarea magistraþilor, ce are efecte
negative asupra sãnãtãþii acestora.

Primul semnal, ce ar fi trebuit sã atra-

gã atenþia Ministerului Justiþiei ºi clasei
politice actuale - cã este nevoie de o re-
zolvare rapidã a lipsei de personal -, este
decesul, în 12 ianuarie 2021, din cauza
epuizãrii, a unui magistrat din Roman,
judeþul Neamþ. Judecãtoarea, în vârstã
de 48 de ani, a decedat din cauza unui
anevrism cerebral, care, conform spe-
cialiºtilor din domeniul medical, apare
pe fondul oboselii extreme ºi a stresului.
În loc sã vadã ºi sã analizeze cauzele
care au dus la decesul prematur al jude-
cãtoarei respective ºi sã ia urgent mãsu-
rile legislative care se impun, politicie-
nii au continuat sã fie preocupaþi de di-
sputele interminabile privind modul în
care va fi desfiinþatã Secþia de Investi-
gare a Infracþiunilor din Justiþie, dacã
magistraþii trebuie sã beneficieze de o

superimunitate sau nu ºi dacã este nece-
sar ca dupã desfiinþare sã fie înfiinþatã o
structurã asemãnãtoare în subordinea
Parchetului General.

Al doilea semnal a fost tras de judecã-
torul Cristi Dãnileþ, care a postat, recent,
mai multe mesaje din care reies clar pro-
blemele cu care se confruntã sistemul ju-
diciar din þara noastrã.

“Cicã e vacanþã judecãtoreascã, însã e
foc continuu: jumãtate de personal e în
concediu, jumãtate e la serviciu. Luna
viitoare inversãm. Asa cã cei care am rã-
mas...lucrãm dublu. Ora 9: ajung la bi-
rou, sâmbãta - la 10. Ora 13: ies fuga la o
pizza în zonã. Ora 14: Mã întâlnesc pe
hol cu o colegã judecãtor. «Ce faci?»,
întreb. «Muncesc pentru patrie». «Tu?».
«Eu... supravieþuiesc», rãspund. Intru

înapoi in birou, la 40 de grade Celsius.
Las uºa deschisã sã se facã curent între
geam ºi hol. Ora 15: Trece o colegã prin
dreptul uºii deschise. «ªi tu ai venit?», o
întreb. «E mai multã liniºte. (...) ªi am
timp sã îmi fac dosarele. Sãptãmâna tre-
cutã am intrat zilnic în sala de judecatã»,
îmi spune. Ora 16: Mã uit satisfãcut la
grãmada de dosare motivate: 20 de bucã-
þi, sâmbãtã ºi duminicã, câte 12 ore de lu-
cru. (...) M-am apucat de unul din dosa-
rele alea mari: are câteva zeci de volume,
trebuie sã motivez soluþia pe care o voi
da peste douã sãptãmâni. Motivez de
acum pânã la termen, în fiecare zi, cât se
poate. Ora 21.43. Ies”, nota Cristi Dãni-
leþ, în 11 iulie, pe pagina oficialã de Face-
book.

A doua zi, la ora 22:31, acelaºi magi-

strat scria: “Sunt exact 13 ore ºi jumãtate
de când am intrat în tribunal. (...) Iar mâi-
ne trebuie sã fiu fresh devreme, cã am
ºedinþã de judecatã”, pentru ca în 13 iulie
sã noteze: “Astãzi plec mai repede: de la
9 fãrã 10 în tribunal pânã la 19:52
(...).Am vãzut cã la Judecãtoria Roman
se moare. (...) O judecãtoare de la Piatra
Neamþ a cerut sã fie delegatã acolo, sã îi
ajute pe «supravieþuitori». Dupã ce a
scris pe forumul magistraþilor despre de-
zastrul în care trebuie sã judece (personal
pe cale de dispariþie, sute de dosare pe
cap de om), tocmai a fost anunþatã cã de-
legarea sa acolo nu se va prelungi. Cine-
va de «sus» a citit ce a scris, logic. (...)

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

Veniturile încasate de AVAS

V
eniturile încasate de AVAS din
valorificarea creanþelor bugetare
preluate prin protocol de la
CNAS ar fi trebuit virate la

FNUASS dupã scãderea cheltuielilor di-
recte ocazionate de procesul de recupe-
rare, conform prevederilor legale, ºi nu
utilizate pentru plata despãgubirilor cã-
tre investitorii FNI, dar din cauza faptu-
lui cã s-au înfiinþat popriri asupra contu-
rilor bancare ale AVAS, toate sumele
existente, precum ºi cele provenite din
încasãrile viitoare, au fost indisponibili-
zate în mãsura necesarã realizãrii crean-
þelor prevãzute în titlurile executorii, in-
diferent de provenienþa sumelor
încasate.

Legea nr. 333/2001 a stabilit la art. 17
numai destinaþia sumelor obþinute de
AVAS din valorificarea drepturilor de cre-
anþe decurgând din actele juridice prelua-
te de la CEC, fãrã a prevedea în ce mod ºi

din ce surse de finanþare vor fi plãtite su-
mele la care AVAS ar fi putut fi obligatã la
platã de instanþele judecãtoreºti prin su-
brogarea în obligaþiile CEC rezultate din
actele juridice încheiate de aceasta cu FNI
ºi/sau SC SOV Invest SA.

Aºa cum se ºtie, finanþarea AVAS se
asigura exclusiv din venituri proprii, re-
spectiv din sursele prevãzute la art. 4 alin
(1) din OUG nr. 23/2004, respectiv din
veniturile obþinute potrivit actelor nor-
mative în domeniul privatizãrii ºi din
sursele prevãzute la art. 9 alin (1) din

OUG nr. 51/1998 ºi anume:
a) sume rezultate din valorificarea

activelor statului supuse valorificãrii po-
trivit dispoziþiilor OUG nr. 51/1998:

- creanþe neperformante preluate
de la bãncile cu capital parþial de stat;

- bunurile mobile ºi imobile
dobândite de bãnci în procedura executã-
rii silite ori prin realizarea garanþiilor,
precum ºi bunurile declarate urmãribile;

- creanþe comerciale asociate cre-
anþelor neperformante preluate;

(continuare în pagina 4)
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Mircea Ursache

“Actele care reglementeazã activitatea AVAS prevãd, pentru fiecare tip de venituri

rezultat din activitatea de valorificare a activelor statului ºi din activitatea de pri-

vatizare ºi administrare a participaþiilor statului, o anumitã destinaþie legalã a su-

melor rãmase dupã deducerea cheltuielilor indirecte sau, dupã caz, dupã deduce-

rea numai a cheltuielilor ocazionate de procesul de valorificare a acestor creanþe”.

RAPORT PWC ÎN
PRIVINÞA LISTÃRILOR

Ianuarie-iunie
2021, cel mai
aglomerat prim
semestru din
istoria recentã
a burselor
europene
l London Stock Exchange,
în urma Deutsche Börse ºi
Euronext Amsterdam, dupã
valoarea listãrilor atrase în
trimestrul al doileal EY:
Numãrul IPO-urilor
mondiale din semestrul
întâi, la recordul maxim al
ultimilor 20 de ani

P
e pieþele europene au avut loc
223 de oferte publice iniþiale
(IPO) în perioada ianuarie-iunie
2021, care au atras 44,6 miliarde

de euro, conform unui raport al firmei de
consultanþã PwC, care menþioneazã cã
acesta a fost cel mai aglomerat prim se-
mestru în privinþa listãrilor din istoria re-
centã a burselor de pe continent.

În trimestrul al doilea au avut loc 137
de listãri la bursele din Europa, care au
atras 21,9 miliarde de euro, conform sur-
sei. În intervalul aprilie-iunie 2021, Bursa
din Frankfurt (Deutsche Börse) a fost li-
der la listãri, dupã sumele atrase, urmatã
de Euronext Amsterdam ºi London Stock
Exchange (LSE), menþioneazã PwC.

Mark Hughes, partener, lider al depar-
tamentului britanic de pieþe de capital din
cadrul PwC, declarã: “IPO-urile din Eu-
ropa s-au menþinut la un nivel solid în tri-
mestrul al doilea din 2021, regiunea înre-
gistrând cel mai aglomerat prim seme-
stru din istoria recentã. Cu toate acestea,
pe mãsurã ce facem un bilanþ al evoluþii-
lor din al doilea trimestru, este evident cã
în ultimele luni investitorii au devenit
mai selectivi ºi mai sensibili la preþ – mai
multe oferte au avut preþuri stabilite la li-
mita inferioarã a intervalului avut în ve-
dere, iar unele tranzacþii au fost anulate
sau amânate. Însã, activitãþile de listare
din Europa vor fi în continuare solide, iar
elanul emisiunilor de acþiuni va
continua, probabil, în a doua jumãtate a
anului curent”.

Raportul PwC menþioneazã cã senti-
mentul de pe piaþa londonezã a rãmas po-
zitiv, deºi a fost înregistratã o scãdere no-
tabilã a veniturilor din IPO-uri în al doi-
lea trimestru, comparativ cu activitatea
“excepþionalã” din primul trimestru.

Ekaterina Chmatova, senior manager
al diviziei britanice de pieþe de capital
din cadrul PwC, spune: “Exemplul re-
cent al alegerii înþelepte a listãrilor direc-
te la Londra evidenþiazã accentul pe ino-
vaþia în IPO-uri ºi pe atractivitatea tot
mai mare a Londrei pentru firmele glo-
bale de tehnologie. De asemenea,
IPO-urile de succes de pe segmentul
Aim ºi companiile cu creºtere care do-
resc sã le urmeze, indicã faptul cã ar pu-
tea exista o activitate solidã pe Aim în a
doua jumãtate a anului”. (A.V.)

(continuare în pagina 12)

FÃRÃ ACCELERAREA RATEI DE VACCINARE

Riscãm sã ne loveascã un nou
val de panicã

N
u ºtiu câþi aþi remarcat explozia
cazurilor de COVID din Marea
Britanie. Sunt deja peste 50.000
de noi îmbolnãviri confirmate

zilnic, iar aceastã imagine ne poate oferi
un indicator despre cum va fi situaþia, nu
peste multã vreme, ºi în România. Nu-
mai cã în România va fi, probabil, mult
mai rãu.

De ce cred asta? Rãspunsul îl gãsim în
rata vaccinãrii care este printre cele mai
scãzute din Europa. În Uniunea Europeanã
doarBulgaria stãmai rãudecâtRomânia.

În Marea Britanie s-a vaccinat
anti-COVID, cu douã doze, peste 52%
din populaþie, iar în România doar 24%.
Cât priveºte vaccinarea cu cel puþin o
dozã, în Marea Britanie avem aproxima-
tiv 70% din populaþie, în timp ce în Rom-
ânia avem 30%. Deocamdatã, în Rom-
ânia noua variantã Delta (cunoscutã

drept varianta indianã a SARS-Cov2),
mult mai contagioasã, nu a început sã se
rãspândeascã la scarã largã. Dar sunt
convins cã va exista o explozie de îmbol-
nãviri ºi spitalizãri odatã cu venirea
urmãtorului val epidemiologic.

Din pãcate, în România mulþi aleg sã
nu se vaccineze, asumându-ºi un risc fo-
arte mare. Pentru cei vaccinaþi veºtile
sunt bune.

Vã propun sã ne uitãm tot la cazul Ma-
rii Britanii. În toamna anului trecut, când
erau în medie puþin peste 20.000 de ca-
zuri de îmbolnãvire pe zi, numãrul dece-
selor a fost de 400-500 zilnic. Dar acum,
în condiþiile unui numãr mult mai mare
de infectãri, numãrul mediu al deceselor
cauzate de COVID nu depãºeºte 50 pe zi.
Aºadar, datoritã vaccinãrii numãrul de-
ceselor este sub 10%, comparativ cu pe-
rioada în care populaþia nu era vaccinatã

deloc. Cifra spitalizãrilor este, de
asemenea, mult sub nivelul anului trecut.

Oare de ce autoritãþile române nu profi-
tã de acalmia pe care o traversãm în pre-
zentca sã facã totulpentrua-i atrageºi con-
vinge pe cât mai mulþi sã se vaccineze?
ªtiu cã nu este uºor, având în vedere succe-
sul campaniilor anti-vaccinare, dar vacci-
nareaeste singurasoluþie în faþavirusului!

În lipsa accelerãrii ratei de vaccinare în
aceastã varã, nu ºtiu dacã în toamnã va
urma un nou lockdown, dar sunt destul de
sigur cã vom avea un nou val da panicã. ªi
odatã cu asta ar putea reveni efectele eco-
nomice nefaste, mai ales asupra operato-
rilor economici care au mai avut de suferit
pânã acum câteva luni. Ar înseamna alte
pierderi economice ºi în continuare o pre-
siune sporitã asupra bugetului.

BEN MADADI


