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Sã sperãm la un
ASF mai puþin

corupt în 2022!
lBilanþul ASF în anul 2021 se poate vedea cel mai bine în cotaþia acþiunii SIF Oltenia

S
cãderea gradului de corup-
þie a Autoritãþii de Suprave-
ghere Financiarã (ASF) ar fi
cel mai bun lucru
pentru piaþa de capi-
tal, piaþa asigurãrilor
ºi pentru piaþa pensii-
lor private din Rom-

ânia. Asta îmi doresc pentru
2022!

Mã veþi întreba, pe bunã drep-
tate, dacã am dovezi cã ASF este
o instituþie coruptã. Da, am mai multe
ºi voi încerca sã le prezint cât mai suc-
cint posibil. Dar mai înainte, sã vedem
ce presupune termenul “corupþie”.
Conform dicþionarului explicativ al
limbii române, corupþia este definitã
drept “abaterea de la moralitate, de la
cinste, de la datorie”. În ultimii ani, co-
rupþia ASF a fost în vãzul tuturor. Sunt
numeroase cazuri, iar spaþiul unui arti-
col nu-mi permite sã le detaliez pe toa-

te. Aºa cã mã voi opri la exemplele cele
mai cunoscute!

Cu toþii ºtiþi povestea City Insuran-
ce. Din cauza absenþei unei su-
pravegheri reale din partea
ASF, toatã România a ajuns sã
suporte, prin fondul de garanta-
re, costurile directe ale unor
fapte care acum sunt anchetate
de procurori. Fondul de garan-
tare avea, la începutul lunii de-
cembrie 2021, solicitãri de

aproximativ 530 milioane lei, iar acea-
stã sumã va creºte semnificativ în luni-
le urmãtoare. Dacã ASF ºi-ar fi respec-
tat îndatorirea legalã de supraveghere,
aceastã pierdere ar fi putut fi evitatã.
City Insurance, ani de zile înainte sã in-
tre în faliment, vindea poliþe RCA iefti-
ne, dar fãrã sã ofere un serviciu real de
asigurare. Zeci de mii de oameni au
fost fraudaþi în fiecare an de cãtre asi-
gurãtorul City Insurance prin nedecon-

tarea corectã a costurilor daunelor. Ba-
nii asiguraþilor erau sifonaþi sub ochii
supraveghetorului (ASF). Toþi ºtiau cã
City Insurance era, vorba românului, o
þeapã, iar problemele erau cunoscute
de mai mulþi ani. Totuºi, ASF nu a fãcut
nimic pentru protejarea asiguraþilor. ªi
nu este vorba doar de actuala conduce-
re. Þeapa City Insurance precede cu ani
buni venirea lui Nicu Marcu în fruntea
ASF, în 2020. Putem sã speculãm de-
spre detaliile acestei lipse de acþiune
din partea ASF, dar un lucru este clar:
ASF s-a abãtut de la “moralitate, cinste
ºi datorie”. Este evident cã ASF nu ºi-a
îndeplinit datoria legalã de suprave-
ghere. Toatã lumea o ºtie, fãrã îndoialã
ºi ASF o ºtie!

Tot abaterea de la datorie este vala-
bilã ºi în privinþa pieþei de capital, unde
o mânã de oameni sifoneazã de ani de
zile SIF-urile, în special SIF Banat
Criºana (SIF1) ºi SIF Muntenia (SIF4).

La acestea s-a alãturat în anul 2020,
chiar cu ajutorul ASF, ºi SIF Oltenia
(SIF5).

În cazul SIF5, din momentul în care
piaþa a aflat cã societatea va fi preluatã de
Cooperativa, acþiunea s-a prãbuºit ºi de
atunci a rãmas prãbuºitã. Acþionarii s-au
tot plâns ºi nimic. ASF n-a avut nicio re-
acþie la faptul cã acþionarii SIF5 au avut
de pierdut. Dupã mai bine de un an de la
preluarea SIF5 de cãtre Cooperativa, re-
zultatele se vãd ºi sunt dezastruoase pen-
tru acþionarii SIF5. Într-o bursã cu
creºteri de peste 33% în 2021, acþiunea
SIF5 a scãzut cu peste 6%. Preþul acþiunii
SIF5 se aflã la minimele din 2020, deoa-
rece investitorii se tem cã SIF Oltenia
este abia la începutul unei lungi etape de
sifonare (precum SIF1 ºi SIF4). Graficul
acþiunii SIF5 aratã de fapt cel mai bine ce
a fãcut, sau mai degrabã ce n-a fãcut,
ASF.

(continuare în pagina 4)

JUSTIÞIE ªI REVOLUÞIE, APROPO DE
HOMOSEXUALITATE

A fost Dumnezeu la
Sodoma? (2)
(Tragând cu ochiul în Biblia închisã)

B. INVERSIUNEA
4. Pãcatul sodomiei

La numãrul 350, din lista de 613 Po-
runci ale lui Dumnezeu, întocmitã de
Maimonide (12) în “Mishneh Torah”, fi-
gureazã Porunca de interdicþie a homo-
sexualitãþii, care este nefericit
formulatã: “Sã nu ai relaþii se-
xuale cu un bãrbat, dupã cum
este scris «sã nu te culci cu barba-
þii»” (Leviticul, 18,22).

Formularea ignorã cã
Pamântul este locuit ºi de femei
ºi cã Porunca li se adreseazã în
mod egal, iar intenþia lui Dumne-
zeu nu este menitã sã interzicã femeilor
sã se culce cu barbaþii.

Dupã cum o indicã Maimonide
însuºi, el a derivat Porunca din versetul
18:22, din Leviticul: “Sã nu te culci cu

bãrbat, ca ºi cu femeie; aceasta este spur-
cãciune.” (Biblia sinodalã).

Traducerea din Septuaginta este for-
mulatã mai clar: “Sã nu te culci cu un
bãrbat cum te-ai culca cu o femeie, pen-
tru cã este o urâciune”.

La fel ºi în TM: “Cu un bãrbat sã nu te
culci precum te culci cu o feme-
ie; este urâciune”. (TM/Leviti-
cul, 18:22)

Pãcatul în general este defi-
nit drept încãlcare a vreuneia
dintre Poruncile lui Dumnezeu,
iar încãlcarea Poruncii cu nu-
mãrul 350 - Pãcatul homose-
xualitãþii - pare sã fie pedepsitã

cu moartea: “Cãci oricine va sãvârºi
vreuna dintre aceste spurcãciuni va fi
stârpit din neamul lui”. (Septuagin-
ta/Leviticul, 18:29).(13)

(continuare în pagina 11)

DUPÃ ªAPTE ANI DE LA LANSAREA DIN 2015

Piaþa AeRO îºi
îndeplineºte rolul de
facilitator al finanþãrii
dezvoltãrii companiilor
lDouãzeci de emitenþi s-au listat anul trecut pe AeRO;
ºaptesprezece au ridicat bani pentru dezvoltare, prin
plasamentele privatelAdrian Mitroi, profesor de finanþe
comportamentale: “Jumãtate dintre companii nu
performeazã imediat, iar cealaltã jumãtate probabil nu va
performa substanþial niciodatã”

D
upã aproape ºapte ani de lansa-
rea din februarie 2015, anul tre-
cut a fost primul în care Piaþa
AeRO a Bursei de Valori Bucu-

reºti (BVB) ºi-a îndeplinit scopul pentru
care a fost creatã – facilitarea finanþãrii
dezvoltãrii companiilor de dimensiuni
relativ reduse.

Douãzeci de emitenþi ºi-au listat acþiu-
nile pe AeRO, anul trecut, iar în zona obli-
gatarã 26 de emisiuni de titluri au intrat la
tranzacþionare pe Sistemul Multilateral al
bursei noastre. Este un salt uriaº faþã de

cele numai patru listãri de acþiuni din
2020 ºi 2019, ceea ce fãcut conducerea
bursei sã lanseze un indice dedicat acestei
pieþe – BETAeRO. În plus, dintre cele do-
uãzeci de companii intrate pe AeRO, ºap-
tesprezece au strâns bani de dezvoltare de
la investitori prin plasamentele derulate
înaintea listãrii, ceea ce dovedeºte cã piaþa
chiar funcþioneazã ca punct de întâlnire
între oferta ºi cererea de capital.

ANDREI IACOMI
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Circumcizia lui Avraam, miniaturã din Biblia Jean de Sy (cca. 1355-1357)
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