
Despre Hotarirea Consiliului Director al AIP la FNI Braila, de vineri 
25.05.2012 
 
Azi, 4.06.2012, s-au implinit 3 ani de la pronuntarea Deciziei 2098/4.06.2009 prin care 
obtineam o hotarire definitiva, irevocabila si executorie in procesul penal FNI. 
Dupa 9 ani de la caderea FNI s-a incheiat judecare in tara a nedreptatii facute la peste 
300.000 de actionari ai acestui fond. 
Incepind de azi este prescrisa posibilitatea de a ne adresa inculpatilor din procesul penal 
FNI, pentru executare silita. 
 
Am comentat pe larg in acest site concluziile noastre, ale conducerii AIP la FNI Braila,  
si nu este suficient spatiu aici sa revin decit cu o singura afirmatie – judecare in procesul 
nostru penal s-a terminat in mod rusinos si nedemn pentru justitia romana, printr-un act 
de nedreptate evidenta. Desi s-a recunoscut legaliatatea actului de fidejusiune-cautiune 
incheiat cu CEC-ul, a scos din cauza urmasul de drept al acestuia, AVAS, care prin lege a 
preluat asupra sa datoria la pagubitii FNI si urma sa ne despagubeasca, la valoarea ultima 
a actiunilor (cea din 24.05.2000, adica 103.720 lei ROL). Prin aceasta decizie ni se 
acorda numai valoarea actiunii de la data cumpararii si inflatia corespunzatoare de la data 
caderii fondului, dar nu de la AVAS ci de la ceilalti inculpati ,,saraci”. 
Printre inculpatii buni de plata (,,saraciti” in mod rapid inainte de a se pune sechestrul 
asigurator pe averile lor) se afla si CNVM-ul, institutie a statului dar nebugetara, cu 
venitutri si cheltuieli proprii.  
Atentia pagubitilor, care accepta despagubirea conform acestei decizii, se indreapta in 
mod firesc catre CNVM. 
 
Noi, pagubitii FNI asociati in AIP la FNI Braila si AGP la FNI Braila, am optat, in 
unanimitate, in adunarea generala din 13.06.2009 sa nu acceptam Decizia 2098/4.06.2009 
si sa deschidem o actiune la CEDO. 
Pentru aceasta am angajat un avocat si am intocmit actele necesare pe care le-am depus, 
prin acesta, la Strasbourg, Franta, la sediul CEDO. Pe parcursul timpului am raspuns 
tuturor solicitarilor CEDO si in prezent astepatam Decizia acestuia. 
 
In ultimul timp, apropiindu-se data de 4.06.2012, data prescrierii posibilitatii de a solicita 
despagubirea in tara, in rindul asociatilor s-a produs un ,,murmur”, pe site, pe telefoane si 
la adunarile saptaminale de la Sala Polivalenta Braila. Ideea era sa solicitam si noi 
despagubirea de la CNVM si la sosirea Deciziei CEDO sa revenim la CNVM sa ne 
asigure diferenta pina la implinirea sumei acordate de justitia europeana. 
 
Eu, pe acest site in comentariile mele anterioare si in sedintele Consiliului Director al 
AIP, m-am opus categoric executarii silite a CNVM. Am arata acest lucru cu amanunte la 
care nu mai revin (.http://pagubitifni.wordpress.com/). 
 
 
In sedinta Consiliului Director din 25.05.2012, s-a hotarit sa nu actionam pentru 
executarea silita a CNVM, pentru a nu cadea sub incidenta Conventiei europene  



articolului 37 – ,,scoaterea de pe rol”, punctul ,,b” - ,,litigiul a fost rezoolvat”, asa cum 
aratam in comentariile anterioare. 
Totusi, pentru a nu lasa sa ne lipseasca o posibiltate, din pacate iluzorie, Consilul 
Director a hotarit sa trimita CNVM, in termenul de neprescriere, o notificare prin care sa-
l anuntam, numai, ca noi am deschis o actiune la CEDO si avem dreptul la prelungirea 
termenului de neprescriere pe timpul desfasurarii acestei actiuni. 
 
Pentru a exemplifica firava speranta de a obtine ceva de la CNVM va redau mai jos 
raspunsul primit de un asociat de al nostru la interventia facuta in acest sens, in nume 
propriu. Documentul a fost solicitat asociatului de catre presedintele AIP, Dumitru Grosu, 
si se afla in copie la arhiva noastra.  
 
Concluzia este ca trebuie sa asteptam decizia CEDO. 
Cit anume trebuie sa asteptam ?  
Aceasta intrebare am pus-o la acest for european, in afara uzantelor, prin adresa 
avocatului nostru din 14.05.2012 si vom publica aici raspunsul primit. Cititi comentariul 
meu pe aceasta tema : 
http://pagubitifni.wordpress.com/ 
Vicepresedintele AIP si AGP la FNI Braila, 
Ing. T-J 
Fotache



 



 
 


