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Monumentala gafa a Guvernului
Executivul de la Bucuresti si-a dat cu stangul in dreptul intr-o maniera absolut
spectaculoasa. In prezent, sunt circa 17.000 de actiuni de executare silita
indreptate impotriva Secretariatului General al Guvernului. Conform unei
hotarari judecatoresti definitive, Executivul este dator pentru fiecare zi de
intarziere cu 4,6 milioane de euro. si, atentie, au trecut deja 100 de zile de
cand aceasta operatiune este in plina desfasurare. In cele ce urmeaza, voi
descrie situatia limita la care ar putea ajunge cetatenii Romaniei, atunci cand
vor trebui platite oalele sparte.
Totul incepe in anul de gratie 2003, cand, in baza unei legi, s-a decis ca cei 75.000 de salariati
Petrom sa aiba un drept de preemtiune pentru cel mult 8% dintre actiunile societatii. Ulterior,
acest drept de preemtiune s-a schimbat, salariatii avand capacitatea de a cumpara actiuni, atunci
cand doresc. Tot pana la un procent de 8%. Au trecut ani. Oamenii s-au judecat cu statul.
Desigur, prin intermediul unor case de avocati. De ce cu statul? Pentru ca actiunile pe care le-au
revendicat apartin nu OMV-ului, ci statului roman. Au ramas pe baricade 23.000 dintre cei
75.000. Dintre cei 23.000 de salariati si fosti salariati Petrom, 17.000 sunt reprezentati de un grup
de avocati, care au avansat mai departe in acest proces si au trecut pentru moment la
executarea silita a Secretariatului General al Guvernului. in cazul acestora, cum aratam mai sus,
fiecare zi de intarziere este taxata cu 4,6 de milioane de euro. Iar acest proces este abia la
inceput.
Secretariatul General al Guvernului este executat silit pentru ca, spre deosebire de Guvern, are
personalitate juridica. Daca, dupa blocarea conturilor Secretariatului General al Guvernului,
penalizarile nu sunt platite si salariatii Petrom nu devin actionari, atunci casa de avocati se va
indrepta impotriva Ministerului Finantelor. Cat timp vor dura tergiversarile, penalizarile curg in
continuare si se transforma in multe miliarde de euro. Fireste, casa de avocati are posibilitatea sa
se indrepte si in strainatate impotriva statului roman, blocandu-i conturile si proprietatile. Este
important de retinut faptul ca mai sunt inca tot circa 6.000 de actionari, care s-au adresat altor
case de avocati si care vor beneficia si ei de aceleasi drepturi, atata doar ca, in cazul acestora,
lucrurile au avansat pentru moment mai greu.
Situatia Executivului s-a agravat, intrucat in 8 iunie, incercand sa gaseasca o solutie, a ales o
formula total gresita sub aspect juridic. Facandu-se vinovati de incalcarea unei legi penale,
reprezentantii Executivului au pus in vanzare doar 1% din actiuni, si nu cele 8% prevazute de

lege. Din acel moment, premierului, generalul cu patru stele Nicolae Ciuca, i se poate deschide o
ancheta si apoi un proces penal.
Sunt foarte curios ce cale, alta decat executarea obligatiilor sale, poate gasi Guvernul Romaniei
pentru a indeplini decizia definitiva din 2019 a inaltei Curti de Casatie si Justitie. in final, va
reamintesc ca noi suntem cei care vom plati oalele sparte. si, in timp, oalele sparte se vor
concretiza in foarte multe miliarde de euro. Pentru ca zilele de intarziere produc uriase penalizari.
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