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+27Ă5Æ5($ nr. 213
18 februarie 2017
ÌQ FRQIRUPLWDWH FX GLVSR]LаLLOH DUW  DOLQ   ЮL 66 lit. a), k), l), s) din Legea
SULYLQGRUJDQL]DUHDЮLH[HUFLWDUHDSURIHVLHLGHDYRFDWrepXEOLFDWăFXPRGLILFăULOH
Юi FRPSOHWăULOHXOWHULRDUH (în continuare Lege),
Având în vedere propunerea Comisiei Permanente a &RQVLOLXOXL8QLXQLL1DаLRQDOHD
Barourilor din România (în continuare UNBR) din 17.02.2017, privind organizarea unui
Congres tematiFDSWVăVHILQDOL]H]HFXDFWHDOHSURIHVLHLDGRSWDWHSRWULYLWDUWDOLQ  
OLWF ЮLH GLQ/HJH,
Pe baza GH]EDWHULOH GLQ ЮHGLQаD Consiliului UNBR din 18.02.2017, referitoare la
RUJDQL]DUHD&RQJUHVXOXL$YRFDаLORUGLQ
Consiliul U.N.B.R. DGRSWă prezenta:

+27Ă5Æ5(

Art. 1 – Congresului AYRFD܊LORU  YD fi organizat SRWULYLW UHJOHPHQWăULORU
SUHYă]XWH vQ /HJH ܈L SHQWUX FRPSOHWDUHD FRPSXQHULL &RQVLOLXOXL 81%5 vQ UDSRUW GH
prevederile art. 65 alin. (3) din Lege.
Art. 2 – (1) Se constituie Comitetul de organizare a CRQJUHVXOXL$YRFD܊LORU, care se
YD GHVIă܈XUD vQFHSkQG GLQ  PDUWLH  RUHOH 00 SkQă OD ILQDOL]DUHD RUGLQLL GH ]L
(eventual, inclusiv, 26 martie 2017, orele 1200).
(2) Comitetul de organizare este compus din XUPăWRULL
- Avocat Briciu Traian CornelYLFHSUH܈HGLQWH81%5
- $YRFDW&KHODUX,RDQYLFHSUH܈HGLQWH81%5
- Avocat &LREDQX03HWUX܊YLFHSUH܈HGLQWH81%5
- $YRFDW*KHRUJKH&ULVWLQDYLFHSUH܈HGLQWH81%5
- Avocat Turculeanu IonYLFHSUH܈HGLQWH81%5
- Avocat Livescu Monica, membru al Comisiei Permanente;
- Avocat Dragne Ion, membru al Comisiei Permanente.
(3) &RPLWHWXO GH RUJDQL]DUH VH YD SUHRFXSD GH SUHJăWLUHD &RQJUHVXOXL LQFOXVLY VXE
DVSHFWXO FD]ăULL DVLJXUăULL PHVHORU SHQWUX ܈HGLQ܊HOH &RPLVLHL 3HUPDQHQWH D 81%5
Consiliului UNBR (22-23 martie 2017), prealabile Congresului.
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(4) Membrii Comitetului de organizare vor FRRSWD DYRFD܊L FDUH YRU DOFăWXL
Ä&RPLWHWXOSHQWUXDFFHVODMXVWL܊LH܈LDVLVWHQ܊ăMXGLFLDUă´, prin care se va asigura SUHJăWLUHD
Sondajului adresat barourilor pentru întocmirea Rapoartelor privind tema Congresului
Ä$YRFDWXO܈LDFFHVXOODMXVWL܊LH´ ܈Lvalorificarea în CongresSULQLQWHUYHQ܊LLDOHDFHVWRUD a
LQIRUPăULORU܈LPDWHULDOHORUSUHJăWLWHGHEDURXUL ܈LGHPHPEULL&RQJUHVXOXL
(5) Comitetul de organizaUH YD XUPăUL UHVSHFWDUHD WHUPHQHORU SULYLQG FRPXQLFăULOH
SHFDUHEDURXULOHWUHEXLHVăOHIDFăSHQWUXSUHJăWLUHDWHKQLFăD&RQJUHVXOXL
Art. 3 – 3UH]HQWDKRWăUkUHVHFRPXQLFăPHPEULORU&RQVLOLXOXL81%5

CONSILIUL
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U. N. B. R.

&RQJUHVXODYRFD܊LORU
Ä$YRFDWXO܈LDFFHVXOODMXVWL܊LH´

352*5$08/&21*5(68/8,

-RLPDUWLH
%DULHUHvQFDOHDDFFHVXOXLODMXVWL܊LH
Factori de natură obiectivă
$FFHVXO OD MXVWL܊LH WUHEXLH Vă ILH HIHFWLY 3ULQ XUPDUH HVWH QHFHVDUă GLVFX܊LD
GLQ SHUVSHFWLYD MXVWL܊LDELOXOXL DVXSUD WD[HORU ܈L FRVWXULORU MXGLFLDUH VXQW
DGHFYDWH VDX LQDGHFYDWH  LQFOXVLY SHQWUX SXQHUHD vQ H[HFXWDUH D KRWăUkULORU
MXGHFăWRUH܈WL  DFFHVXOXL OD LQVWDQ܊ă GLQ SXQFW GH YHGHUH JHRJUDILF
IRUPDOLVPXOXL H[FHVLY DO SURFHGXULORU SUHFXP ܈L DO PRWLYăULL KRWăUkULORU
MXGHFăWRUH܈WLQHUHVSHFWăULLGUHSWXOXLODVROX܊LRQDUHDvQWUXQWLPSUH]RQDELOD
FDX]HLFDOLWDWHDVHUYLFLLORUFRQH[HDOHLQVWDQ܊HORU܈LSDUFKHWHORUFDREVWDFROH
vQGHSOLQăWDWHD܈LDFFHVLELOLWDWHDMXVWL܊LHL
'LQ SHUVSHFWLYD DYRFDWXOXL HVWH QHFHVDU D VH GH]EDWH DVXSUD OHJLVOD܊LHL
ILVFDOHDVXSUDQHFHVLWă܊LLH[LVWHQ܊HLvQDQXPLWHFLUFXPVWDQ܊HDFHUWLILFDWXOXL
251,66
Factori de natură subiectivă- Rolul Codului deontologic al avocatului
D ÌQFUHGHUHDSXEOLFXOXLvQDYRFD܊L HVWHPDUHHVWHPLFăGHFH"
E 2QRUDULLOHDYRFD܊LORU VXQWH[FHVLYHVXQWSHUFHSXWHFDILLQGH[FHVLYH"
F /HJăWXULOHGHUXGHQLHvQWUHMXGHFăWRULSURFXURULDYRFD܊L
&HFUHGHFRUSXOSURIHVLRQDO"&XPVHUăVIUkQJDVXSUDMXVWL܊LDELOXOXL"&XPSRWIL
UH]ROYDWHSULQLQWHUPHGLXO&RGXOXLGHRQWRORJLF"
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'H]EDWHUL



3DX]ă

$FFHVXOODLQIRUPD܊LDMXULGLFă
D 2EOLJDWLYLWDWHD6WDWXOXLGHDDVLJXUDXQacces liber, neîngrădit (gratuit) Юi
efectiv OD LQIRUPD܊LD MXULGLFă OHJLVOD܊LH ܈L MXULVSUXGHQ܊ă  &XP VWăP"
$IHFWHD]ăDFFHVXOODMXVWL܊LH"
E 7UDGXFHULOH WDUGLYH ܈L XQHRUL JUH܈LWH DOH OHJLVOD܊LHL FRPXQLWDUH ܈L D
MXULVSUXGHQ܊HL&('2VL&-8(LPSOHPHQWDUHDWkU]LHDOHJLVOD܊LHL8QLXQLL
(XURSHQH
F $FFHVXODYRFD܊LORUODGRVDUXOHOHFWURQLFDOFDX]HL
G &DOLWDWHD LQIRUPD܊LHL MXULGLFH FXSULQVă vQ VLQWDJPD IRDUWH ODUJă GH
ÄGRFWULQă´ 3UROLIHUDUHD XQHL IDOVH OLWHUDWXUL MXULGLFH FD XUPDUH D OLSVHL
VWDQGDUGHORUDFDGHPLFHFXLPSOLFD܊LLvQIXQGDPHQWDUHDLGHLORU܈LVROX܊LLORU
DYRFD܊L܈LPDJLVWUD܊L 



'H]EDWHUL

9LQHULPDUWLH

$FFHVXOODMXVWL܊LHDOSHUVRDQHORUGHIDYRUL]DWH
D $MXWRUXOSXEOLFMXGLFLDU(VWHDFFHVLELO"(VWHHIHFWLY"5ăVSXQGHQHYRLL
VRFLDOH"3UDFWLFDMXGLFLDUDQHXQLWDUD3UDJXULOHGHYHQLWVXQWUHOHYDQWH
SHQWUXYHQLWXULOHGLQ5RPkQLD"&HHVWHGHvPEXQăWă܊LW
D $YRFDWXUD pro-bono 'HILQL܊LH /HJăWXUD FX UROXO DYRFDWXOXL vQ
VRFLHWDWH ܈L SUHVWLJLXO SURIHVLHL 6FRSXO DFHVWHLD HVWH GH D VH DGUHVD
JUXSXULORU YXOQHUDELOH OD GLVFULPLQDUH SH FULWHULL GH JHQ HWQLH
GL]DELOLWDWH HWF  GDU ܈L DFHORUD FDUH VH DIOD vQWUR VLWXD܊LH GH
YXOQHUDELOLWDWH vQ WLPSXO SURFHGXULORU MXGLFLDUH H[HPSOX YLFWLPHOH
WUDILFXOXLGHSHUVRDQHFRSLL 
E 5ROXO 21*XULORU vQ DSăUDUHD GUHSWXULORU RPXOXL ܈L QHFHVLWDWHD
DFRUGăULLGHDVLVWHQ܊ăMXULGLFăSHUVRDQHORUGHIDYRUL]DWHSULQLQWHUPHGLXO
DFHVWRUD
F &XPSRDWHILUHJOHPHQWDWDLQ5RPkQLD
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'H]EDWHUL



3DX]ăGHFDIHD



$FFHVXOODMXVWL܊LHvQPDWHULHSHQDOă

$FFHVXOODMXVWL܊LHDOLQFXOSDWXOXL
 9XOQHUDELOLWDWHD DYRFDWXOXL vQ UDSRUW FX UHJOHPHQWăUL QRL GLQ OHJLVOD܊LD
SHQDOă
$SăUDUHDSULQDYRFDW
$FFHVXOODLQVWDQ܊ăSHQWUXDSăUDUHvQFD]GHDFX]DUH VXVSHFWLQFXOSDW
D (IHFWLYLWDWHDGUHSWXOXLODDSăUDUHvQFDPHUDSUHOLPLQDUă
E 3URFHGXUDGHUHFXQRD܈WHUHDYLQRYă܊LHL
F 'HQXQ܊XO SHQDO 6WDWXWXO PDUWRUXOXLGHQXQ܊ăWRU SULQ SULVPD LQWHUHVXOXL
DFHVWXLDDVXSUDSURSULHLVLWXD܊LLMXGLFLDUH'HFODUD܊LDGHPDUWRUGHQXQ܊ăWRU
ODPLMORFGHSUREă
G 7LPSXOQHFHVDUSUHJăWLULLDSăUăULL
$FFHVXOODMXVWL܊LHDOSHUVRDQHLYăWăPDWH
H 6LWXD܊LD YLFWLPHL vQ SURFHGXULOH MXGLFLDUH YV IXQF܊LD GH DFX]DUH D
SURFXURUXOXL $VLJXUă SURFXURUXO DSăUDUHD GUHSWXULORU YLFWLPHL vQ VSHFLDO
DWXQFLFkQGDFHDVWDHVWHPLQRURULSHUVRDQăSXVăVXELQWHUGLF܊LH"$FFHVXO
ODMXVWL܊LHDYLFWLPHORUIDSWHORUGHFRUXS܊LH܈LOLPLWHOHUHDOL]ăULLLQWHUHVHORU
OHJLWLPHvQFHHDFHSULYH܈WHODWXUDFLYLOăDSURFHVXOXLSHQDO


'H]EDWHUL
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'HFHXQ&RQJUHVDODYRFD܊LORU
FXWHPDÄ$YRFDWXO܈LDFFHVXOODMXVWL܊LH´"
0DL PXOW FD QLFLRGDWă MXVWL܊LD D GHYHQLW VXELHFWXO GH ED]ă DO HPLVLXQLORU GH
܈WLUL SXQkQG vQ XPEUă FKLDU ܈L SROLWLFXO FDUH DOWăGDWă HUD vQ FHQWUXO DWHQ܊LHL
3URFHVHOHVHGHUXOHD]ăOD79VXESUHVLXQHDRSLQLHLSXEOLFH܈LPDLQRXFRQIOLFWHOH
vQWUH SXWHULOH VWDWXOXL DX GHYHQLW ÄYHGHWH´ $SURDSH WRW DQXO WUHFXW DYRFDWXUD D
IăFXWEUHDNLQJQHZVILLQGDWDFDWăGLQWRDWHSăU܊LOH,DUOD&XUWHD&RQVWLWX܊LRQDOăDX
FXUV GHFL]LLOH GH VDQF܊LRQDUH D UHJOHPHQWăULORU FDUH vQFDOFă DFFHVXO OD MXVWL܊LH
GUHSWXOODXQSURFHVHFKLWDELO܈LGUHSWXOODDSăUDUH
3RDWHYăvQWUHED܊LFHOHJăWXUăDXWRDWHDFHVWHDFXWHPD&RQJUHVXOXL$YRFD܊LORU
GLQ"/HJăWXUDHVWHDFHHDFăWRDWHDVSHFWHOHHQXPHUDWHPDLVXVVXQWH[SUHVLL
DOH vQFăOFăULORU FRQVWDQWH DOH XQRU GUHSWXUL IXQGDPHQWDOH UHXQLWH VXE FXSROD
DFFHVXOXL OD MXVWL܊LH (VWH YRUED GH DFFHV OD R LQVWDQ܊ă LQGHSHQGHQWă DFFHV OD
FRQVLOLHUHDSăUDUH܈LUHSUH]HQWDUHDFFHVODXQUHPHGLXHIHFWLY܈LDFFHVODXQSURFHV
HFKLWDELO 3UDFWLF REVHUYăP FXP JDUDQ܊LLOH DFFHVXOXL OD MXVWL܊LH VXQW FRPSURPLVH
SXEOLF܈LFăWUHEXLHIăFXWFHYD
/XFUXULOHDFHVWHDQXVHvQWkPSOăQXPDLODQRL)DFSDUWHGLQWUXQWUHQGJOREDO
DVWIHOFăQXQHSXWHPRSXQHvQFHUFkQGVăVWRSăPDQXPLWHWHQGLQ܊HFLWUHEXLHVăQH
DGDSWăP܈LVăFRQVWUXLP܊LQkQGFRQWGHVFKLPEăULOHFDUHOHDXGHWHUPLQDW
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1HDIOăPvQSOLQăSHULRDGăGHWUDQVSXQHUH܈LSXQHUHvQDSOLFDUHDXQHLVHULL
GH DFWH QRUPDWLYH HXURSHQH FH SULYHVF DFFHVXO OD MXVWL܊LH vQ OHJăWXUă FX
JDUDQ܊LLOHVDOHGHED]ăGUHSWXOODDSăUDUH܈LDVLVWHQ܊DMXGLFLDUăJUDWXLWă
3HQWUXDYRFDWIDFLOLWDUHDDFFHVXOXLODMXVWL܊LHHVWHXQDVSHFWHVHQ܊LDODOPLVLXQLL
VDOHGHED]ă$FFHVXOODMXVWL܊LHJDUDQWHD]ăHILFDFLWDWHDWXWXURUFHORUODOWHGUHSWXUL܈L
OLEHUWă܊LIXQGDPHQWDOHGLQ&RQVWLWX܊LH)ăUăDFFHVODMXVWL܊LHDFHVWHGUHSWXULQXSRW
ILUHDOL]DWH
(VWHIRDUWHFODUFăVDXDFXPXODWRVHULHGHWUDQVIRUPăULFDUHLPSXQUHJkQGLUHD
JDUDQ܊LLORU SULQ FDUH VH DVLJXUă DFFHVXO OD MXVWL܊LH 1X GHJHDED OD QLYHO HXURSHDQ
WRDWHDFHVWHJDUDQ܊LLIDFSDUWHGLQWUXQVLQJXUSDFKHWOHJLVODWLYDGRSWDWGH&RPLVLD
(XURSHDQă OD  QRLHPEULH  SHQWUXD FRQVROLGD JDUDQ܊LLOH SURFHGXUDOH SHQWUX
FHWă܊HQLvQFDGUXOSURFHGXULORUSHQDOH7UHLGLQWUHGLUHFWLYHOHSURSXVHGH&RPLVLH
DXIRVWDGRSWDWHvQ
o 'LUHFWLYD

8( D 3DUODPHQWXOXL (XURSHDQ܈L D

&RQVLOLXOXL GLQRFWRPEULHSULYLQG DVLVWHQ܊D MXULGLFă JUDWXLWă
SHQWUX SHUVRDQHOH VXVSHFWDWH܈L SHUVRDQHOH DFX]DWH vQ FDGUXO
SURFHGXULORUSHQDOH܈LSHQWUXSHUVRDQHOHFăXWDWHvQFDGUXOSURFHGXULORU
SULYLQG PDQGDWXO HXURSHDQ GH DUHVWDUH FDUH D LQWUDW vQ YLJRDUH
ODQRLHPEULHFXWHUPHQGHWUDQVSXQHUHPDL
ZWKZd>KD/^// dZWZ>DEdh>hZKWE͕KE^/>/h͕KD/ddh>KEKD/c/^K/>
hZKWE c/  KD/ddh> Z'/hE/>KZ ͬ ŽŶƐŽůŝĚĂƌĞĂ ĚƌĞƉƚƵƌŝůŽƌ  ĐĞƚĉƜĞŶŝůŽƌ  ŠŶƚƌͲŽ  hŶŝƵŶĞ  Ă  ƐĐŚŝŵďĉƌŝůŽƌ
ĚĞŵŽĐƌĂƚŝĐĞͬZĂƉŽƌƚƵůĚŝŶϮϬϭϳƉƌŝǀŝŶĚĐĞƚĉƜĞŶŝĂhŶŝƵŶŝŝ
ϭ
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o 'LUHFWLYD

8( D 3DUODPHQWXOXL (XURSHDQ܈L D

&RQVLOLXOXL GLQPDUWLHSULYLQG FRQVROLGDUHD DQXPLWRU DVSHFWH
DOHSUH]XP܊LHLGHQHYLQRYă܊LH܈LDGUHSWXOXLGHDILSUH]HQWODSURFHVvQ
FDGUXOSURFHGXULORUSHQDOHFDUHDLQWUDWvQYLJRDUHODPDUWLH
FXWHUPHQGHWUDQVSXQHUHDSULOLH
o 'LUHFWLYD

8( D 3DUODPHQWXOXL (XURSHDQ܈L D

&RQVLOLXOXL GLQPDLSULYLQG JDUDQ܊LLOH SURFHGXUDOH SHQWUX
FRSLLLFDUHVXQWSHUVRDQHVXVSHFWDWHVDXDFX]DWHvQFDGUXOSURFHGXULORU
SHQDOH FDUH D LQWUDW vQ YLJRDUH ODLXQLH FX WHUPHQ GH
WUDQVSXQHUHLXQLH
܇L OD DFHVWHD VH DGDXJă DOWH SDWUX GLUHFWLYH HVHQ܊LDOH vQ SULYLQ܊D DFFHVXOXL OD
MXVWL܊LH ܈L D DFFHVXOXL OD DSăUDUH DOH FăURU WHUPHQH GH LPSOHPHQWDUH DX H[SLUDW
UHFHQW'LUHFWLYD8(SULYLQGGUHSWXOODLQWHUSUHWDUH܈LWUDGXFHUHvQFDGUXO
SURFHGXULORU SHQDOH 'LUHFWLYD 8( SULYLQG GUHSWXO OD LQIRUPDUH vQ FDGUXO
SURFHGXULORU SHQDOH 'LUHFWLYD 8( SULYLQG GUHSWXULOH YLFWLPHORU ܈L
'LUHFWLYD 8( SULYLQG GUHSWXO GH D DYHD DFFHV OD XQ DYRFDW ܈L GH D
FRPXQLFDFXSHUVRDQHWHU܊H
3H OkQJă DFHVWH 'LUHFWLYH &RPLVLD D DGRSWDW ܈L GRXă UHFRPDQGăUL SULYLQG
JDUDQ܊LLOH VSHFLDOH vQ FD]XO VXVSHF܊LORU YXOQHUDELOL ܈L SULYLQG DVLVWHQ܊D MXULGLFă vQ
FDGUXOSURFHGXULORUSHQDOH
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5HFRPDQGDUHD &RPLVLHLGLQ  QRLHPEULH  SULYLQG GUHSWXO OD DVLVWHQ܊ă
MXULGLFăSHQWUXSHUVRDQHOHVXVSHFWDWHVDXDFX]DWHvQFDGUXOSURFHGXULORUSHQDOH
5HFRPDQGDUHD&RPLVLHLGLQQRLHPEULHSULYLQGJDUDQ܊LLOHSURFHGXUDOH
SHQWUXSHUVRDQHOHYXOQHUDELOHVXVSHFWDWHVDXDFX]DWHvQFDGUXOSURFHGXULORUSHQDOH
$PGRULWVăVXEOLQLH]SULQHYLGHQ܊LHUHDDFHVWRUDFWHQRUPDWLYHHXURSHQHIDSWXO
FăDFFHVXOODMXVWL܊LHOHJDWGHGUHSWXOODDSăUDUH܈LDVLVWHQ܊ăMXGLFLDUăJUDWXLWăVHDIOă
vQWUR SHULRDGă GH SURIXQGH WUDQVIRUPăUL ܈L DYHP REOLJD܊LD Vă YHJKHP DVXSUD
DFHVWRUWUDQVIRUPăULODQRLvQ܊DUă
$YHP GH D IDFH FX R VFKLPEDUH GH SURSRU܊LL D OHJLVOD܊LHL ܈L GHVLJXU R
VFKLPEDUHGHSDUDGLJPă'HDFHHDDYHPQHYRLHGHRDQDOL]ăDWUDQVSXQHULLDFHVWRU
UHJOHPHQWăUL vQ OHJLVOD܊LD QD܊LRQDOă SHQWUX Fă SULYHVF GLUHFW YLLWRUXO SURIHVLHL GH
DYRFDW $YHP QHYRLH GH R DQDOL]ă D PRGXOXL vQ FDUH YRU SXWHD IL LPSOHPHQWDWH 
GLUHFWLYHOHFDUHDXWHUPHQGHWUDQVSXQHUHDQXOYLLWRUVDXSHVWHGRLDQL
1XPDLYRUELPGHGHFL]LLOH&XU܊LL&RQVWLWX܊LRQDOHSULQFDUHVDXGHVILLQ܊DWDWkWHD
GLVSR]L܊LLDOHFRGXOXLGHSURFHGXUăSHQDOăvQVSHFLDOGLQFDX]DvQFăOFăULLGUHSWXULORU
SULYLQGDFFHVXOODMXVWL܊LHGUHSWXOODDSăUDUH܈LGUHSWXOODXQSURFHVHFKLWDELO
(VWHGDWRULDQRDVWUăVăSDUWLFLSăPODvQGUHSWDUHDDFHVWRUOXFUXUL$YHPQHYRLHGH
H[SHUWL]DDYRFD܊LORUSUDFWLFLHQLvQGUHSWSHQDOSHQWUXDUHDOL]DSURLHFWHYLDELOHvQPRG
SURDFWLY7HPDWLFDDFFHVXOXLODMXVWL܊LHUHXQH܈WHWRDWHDVSHFWHOHHQXQ܊DWHPDLGHYUHPH
7UHEXLH Vă YHQLP FX SURSXQHUL SH FDUH Vă OH VXV܊LQHP vQ ID܊D OHJLXLWRUXOXL
DWXQFLFkQG8QLXQHD%DURXULORUGLQ5RPkQLDYDILFRQVXOWDWă2SDUWLFLSDUHGHWLS
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UHDFWLYODHODERUDUHDDFWHORUQRUPDWLYHFDUHSULYHVFH[HUFLWDUHDSURIHVLHLGHDYRFDW
QXDUHDFHOHD܈LHIHFWH
5HJOHPHQWăULOH HXURSHQH GHVSUH FDUH DP YRUELW PDL VXV VXQW GHSDUWH GH D
HSXL]D SUREOHPDWLFD DFXWă FX FDUH VH FRQIUXQWă DYRFDWXO vQ PLVLXQHD VD GH D
DVLJXUDHIHFWLYLWDWHDDFFHVXOXLODMXVWL܊LHDOFHWă܊HDQXOXLSHFDUHvODSăUă
6XQW VXILFLHQWH SUREOHPH DFXWH SULYLQG DFFHVXO OD MXVWL܊LH ܈L FDGUXO
SURFHGXULORU FLYLOH 'DFă DYHP vQ YHGHUH Fă QRLOH FRGXUL vQ PDWHULH FLYLOă DX
LPSXV R UHJkQGLUH D VLVWHPXOXL WD[HORU GH WLPEUX ܈L Fă DFHVW VLVWHP FRQWLQXă Vă 
IXQF܊LRQH]H SH ED]ă GH 2UGRQDQ܊ă GH XUJHQ܊ă vQFă GLQ  SXWHP UHDOL]D
DQYHUJXUD WHPDWLFLL &RQJUHVXOXL $YRFD܊LORU GLQ DFHVW DQ ܈L GH FH D IRVW DERUGDWă
DFHDVWD vQ PRG VSHFLDO FX RFD]LD DFHVWXL HYHQLPHQW 3URLHFWXO GH /HJH SHQWUX
DSUREDUHD2UGRQDQĠHLGHXUJHQĠăD*XYHUQXOXLQUSULYLQGWD[HOHMXGLFLDUH
GH WLPEUX WUHQHD]ă OD 3DUODPHQW GH  DQL /D VIkU܈LWXO DQXOXL WUHFXW SULPLVH vQ
VIkU܈LWUDSRUWIDYRUDELOGHODFRPLVLL܈LDFXPvQIHEUXDULHDQXODFHVWDDIRVWUHWULPLV
ODFRPLVLLSHQWUXUDSRUWVXSOLPHQWDU(VWHHYLGHQWFăDFHVWSURYL]RUDWOHJLVODWLYQX
SRDWHILEHQHILFDFFHVXOXLODMXVWL܊LH
7HPDUHGXFHULLQXPăUXOXLSURFHVHORU܈LGHFLDJUDGXOXLGHRFXSDUHSURIHVLRQDOă
D DYRFD܊LORU GDWRULWă WD[HORU GH WLPEUX VDX D SURFHGXULL GHUHJXODUL]ăULL vQ OLWLJLLOH
FLYLOHGXSăLQWUDUHDvQYLJRDUHD1RXOXLFRGGHSURFHGXUăFLYLOăDUHYHQLWREVHVLYvQ
&RQJUHVHOH DYRFD܊LORU VDX vQ PHVDMHOH WUDQVPLVH vQ VSD܊LXO SXEOLF $GHVHD
GH]QăGHMGLLSURIHVLRQDOHDPDMRULWă܊LLLVHRIHUăVROX܊LDXQRUUHDF܊LLQHDSăUDWYLROHQWH
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6XQW DVSHFWH H[WUHP GH GLILFLOH ܈L GHOLFDWH vQ DFHOD܈L WLPS FDUH QHFHVLWă
H[SHUWL]D ܈L LPSOLFDUHD vQWUHJXOXL FRUS GH DYRFD܊L 'H DFHHD 81%5 D UHDOL]DW
SURJUDPXOLQIRUPDWLFSULQFDUHEDURXULOH܈LDYRFD܊LLVăSRDWăSDUWLFLSDODVRQGDMHGH
RSLQLH FKHVWLRQDUH  SULYLQG SURIHVLD GH DYRFDW ܈L OD DFHVW PRPHQW FKHVWLRQDUHOH
DFWLYH VXQW vQ OHJăWXUă FX WHPD &RQJUHVXOXL  FRQIRUP +RWăUkULL &RQVLOLXOXL
81%5 SULYLQG RUJDQL]DUHD &RQJUHVXOXL DYRFD܊LORU GLQ  PDUWLH  FX
WHPDÄ$YRFDWXO܈LDFFHVXOODMXVWL܊LH´
'XSăFXP܈WL܊L܈L&&%(SURFHGHD]ăODFRQVXOWDUHDPHPEULORUSULQLQWHUPHGLXO
XQRUDVWIHOGHFKHVWLRQDUH܇LSHQWUX&&%(DFFHVXOODMXVWL܊LHUHSUH]LQWăXQDGLQWUH
SULQFLSDOHOH vQJULMRUăUL GLQ XOWLPD SHULRDGă DVWIHO vQFkW D GH]YROWDW FKHVWLRQDUH
FRPSOH[H LDU SH ED]D UăVSXQVXULORU &&%( YD HODERUD vQ FXUVXO DQXOXL  XQ
QRXVHWGHUHFRPDQGăULSHQWUXDLQIRUPDIRUXULOHOHJLVODWLYH܈LIDFWRULLGHGHFL]LHFX
SULYLUH OD LPSRUWDQ܊D XQXL DMXWRU MXGLFLDU HILFLHQW FD LQVWUXPHQW HVHQ܊LDO vQ
DVLJXUDUHDDFFHVXOXLODMXVWL܊LH
9RPDYHDD܈DGDUXQDQIRDUWHLQWHQVvQFHHDFHSULYH܈WHDWHQ܊LDSHFDUHWUHEXLH
Vă R DFRUGăP DFFHVXOXL OD MXVWL܊LH ܈L JDUDQ܊LLORU OHJLVODWLYH SHQWUX DVLJXUDUHD
HIHFWLYLWă܊LLDFHVWXLD
3URYRFăULOH FăURUD SURIHVLD WUHEXLH Vă OH IDFă ID܊ă QX VXQW SX܊LQH ܈L VH
LQWHQVLILFă

Ϯ

ZĂƉŽƌƚƵůϮϬϭϲ
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5HDOLWDWHDGHPRQVWUHD]ăFăvQWUH&RQJUHVHOHDYRFD܊LORUFRQVLOLXOEDURXULORUGLQ
5RPkQLD úLVDX FRQVLOLLOH FHORU  GH EDURXUL QX DX UHDF܊LH FX FDUDFWHU GH
FRQWLQXLWDWH vQ UDSRUW FX VWDUHD UHDOă D HYROX܊LHL DXWRULWă܊LL MXGHFăWRUH܈WL úL ID܊ă GH
SROLWLFDOHJLVODWLYăDVWDWXOXL
3URIHVLD WUHEXLH Vă UăVSXQGă OD DVWIHO GH SUHRFXSăUL ܈L Vă LGHQWLILFH FăL GH
UH]ROYDUHDVROX܊LLORUSURSXVHSHED]ăGHUHJXOL'HPHUVXOHVWHGLILFLOGHRDUHFHVH
UHDOL]HD]ă SH IRQGXO XQHL FUL]H GH LGHQWLWDWH vQWUH܊LQXWă DGHVHD GH ÄYRFLOH´
SURIHVLHLGDWRUDWăILHDEVHQ܊HLXQHLFXOWXULUHDOHGHDSDUWHQHQ܊ăRUJDQL]D܊LRQDOăOD
XQ&RUSSURIHVLRQDOFDUHIXQF܊LRQHD]ăSHED]ăGHUHJXOL܈LFRPSHWHQ܊HOHJDOHILH
XQHL FRPSHWHQ܊H SURIHVLRQDOH GHILFLWDUH H[SOLFDELOă LVWRULF SULQ FDUDFWHULVWLFLOH
SHULRDGHL GH FUH܈WHUH QXPHULFă vQ H[FHV D SURIHVLHL IăUă FULWHULL ܈L REVHUYDUHD
SHUVSHFWLYHL
/D IHO FD JHQHUD܊LLOH GLQDLQWHD QRDVWUă UăVSXQVXO RIHULW OD YLLWRUXO FDUH VH
SUHILJXUHD]ăQXSRDWHILXQXOQRVWDOJLFVDXSHWHUPHQVFXUW7UHEXLHVăVHED]H]HSH
R SHUVSHFWLYăFRPXQă܈LSHFRQYLQJHUL
'HSULQFLSLXvPSUHXQăILHFăUXLDGLQWUHQRLQHYDILPDLELQH
7HPD Ä$YRFDWXO ܈L DFFHVXO OD MXVWL܊LH´ HVWH XQ 3URLHFW FRPXQ DO SURIHVLHL ÌQ
FRQVHFLQ܊ă SUREOHPHOH DFFHVXOXL OD MXVWL܊LH SRW IL DERUGDWH FX FDOP IăUă DERUGăUL
SDWHWLFHIăUăSUHWHQ܊LDGHJHQHUDOL]DUHDH[SHULHQ܊HORUSURSULLVDXDFHORUORFDOH
6XQW HVHQ܊LDOH 5DSRDUWHOH EDURXULORU ܈L UH]XOWDWHOH LQYHVWLJăULL GLUHFWH D
DYRFD܊LORU
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ŽŶŐƌĞƐƵůǀŽĐĂƜŝůŽƌϮϬϭϳʹͣǀŽĐĂƚƵůƕŝĂĐĐĞƐƵůůĂũƵƐƚŝƜŝĞ͟ʹϮϯͲϮϱŵĂƌƚŝĞ͕ƵĐƵƌĞƕƚŝ

1XSRWILLJQRUDWHSROLWLFLOHSXEOLFHSULYLQGMXVWL܊LD±DVXPDWHODQLYHOQD܊LRQDO±
܈L 5DSRDUWHOH RILFLDOH DOH LQVWLWX܊LLORU OHJDO DELOLWDWH Vă H[DPLQH]H ܈L Vă DSUHFLH]H
HYROX܊LDVLVWHPXOXLMXGLFLDU
1X SRDWH IL LJQRUDWă DQDOL]D &RPLVLHL (XURSHQH SHQWUX (ILFLHQ܊D -XVWL܊LHL
&(3(-  SULYLQG QLYHOXO ILQDQ܊ăULL VLVWHPHORU MXGLFLDUH ܈L VXUVHOH GH ILQDQ܊DUH DOH
DFHVWRUD vQ (XURSD RUL VLWXD܊LD DFRUGăULL DVLVWHQ܊HL MXULGLFH JUDWXLWH vQ VWDWHOH
PHPEUHDOH&RQVLOLXOXL(XURSHL
1XSRWILLJQRUDWHVWXGLL܈LGRFXPHQWDUHFRPXQLFDWHODWLPSSULQSXEOLFDUHDORU
SHVLWHXOZZZXQEUURÌQILQHQXSRDWHILLJQRUDWăMXVWL܊LDYLUWXDOăÄDYLLWRUXOXL´
SHQWUXFDUHHVWHQHFHVDUXQDOWPRGHOGHSUHJăWLUHGHFkWFHOYHULILFDWGHLVWRULH
([LVWă FRQYLQJHUHD RUJDQHORU SURIHVLHL GH OD QLYHO FHQWUDO Fă WHPD D vQGHPQDW
DYRFD܊LL Vă VFUXWH]H ܈L GLQ DOWH SHUVSHFWLYH MXVWL܊LD LDU &RQJUHVXO DYRFD܊LORU YD
UHIOHFWDSR]L܊LD&RUSXOXLSURIHVLRQDOID܊ăGHXQGUHSWIXQGDPHQWDODOFHWă܊HDQXOXL
SH FDUH XQ &RUS SURIHVLRQDO RUJDQL]DW OHJDO vO ÄDUPHD]ă´ FX JDUDQ܊LLOH DVLVWHQ܊HL
MXULGLFHFDOLILFDWH
DYGU*KHRUJKH)ORUHD
3UH܈HGLQWHDO8QLXQLL1D܊LRQDOHD%DURXULORUGLQ5RPkQLD
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hE/hEEd/KE>ZKhZ/>KZ/EZKDE/
KE^/>/h>hE/hE//
,Kd ZZŶƌ͘ϮϲϮ
ϭϳŝƵŶŝĞϮϬϭϳ
 2ŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞĐƵĚŝƐƉŽǌŝƜŝŝůĞĂƌƚ͘ϲϲůŝƚ͘ĂͿƕŝďͿĚŝŶ>ĞŐĞĂŶƌ͘ϱϭͬϭϵϵϱƉƌŝǀŝŶĚŽƌŐĂŶŝǌĂƌĞĂƕŝ
ĞǆĞƌĐŝƚĂƌĞĂƉƌŽĨĞƐŝĞŝĚĞĂǀŽĐĂƚ͕ĐƵŵŽĚŝĨŝĐĉƌŝůĞƕŝĐŽŵƉůĞƚĉƌŝůĞƵůƚĞƌŝŽĂƌĞ͕
ǀąŶĚŠŶǀĞĚĞƌĞƚĞŵĂƚŝĐĂŽŶŐƌĞƐƵůƵŝĂǀŽĐĂƜŝůŽƌϮϬϭϳ͕͟ǀŽĐĂƚƵůƕŝĂĐĐĞƐƵůůĂũƵƐƚŝƜŝĞ͕͟ĂƐƚĨĞů
ĐƵŵ Ă ĨŽƐƚ ĂƉƌŽďĂƚĉ ƉƌŝŶ ,ŽƚĉƌąƌĞĂ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ hEZ Ŷƌ͘ Ϯϭϯͬϭϴ͘ϬϮ͘ϮϬϭϳ͕ ƉƌĞĐƵŵ ƕŝ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ƕŝ
ƉƌŽƉƵŶĞƌŝůĞƚƌĂŶƐŵŝƐĞĐĉƚƌĞŽŶŐƌĞƐ͕ŠŵƉƌĞƵŶĉĐƵĚĞǌďĂƚĞƌŝůĞĚŝŶĐĂĚƌƵůĂĐĞƐƚƵŝĂ͕
fŝŶąŶĚĐŽŶƚĚĞ,ŽƚĉƌąƌĞĂŽŶŐƌĞƐƵůƵŝǀŽĐĂƜŝůŽƌŶƌ͘ϵͬϮϯͲϮϱŵĂƌƚŝĞϮϬϭϳ͕ƉƌĞĐƵŵƕŝĚĞĂƌƚ͘ϯϵ
ĚŝŶ ,ŽƚĉƌąƌĞĂ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ hEZ Ŷƌ͘ ϱͬϮϬϭϭ ƉƌŝǀŝŶĚ ĂƉƌŽďĂƌĞĂ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚƵůƵŝ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝǌĂƌĞ ƕŝ
ĨƵŶĐƜŝŽŶĂƌĞĂhŶŝƵŶŝŝEĂƜŝŽŶĂůĞĂĂƌŽƵƌŝůŽƌĚŝŶZŽŵąŶŝĂƕŝĚĞ ĚĞƐĨĉƕƵƌĂƌĞĂƕĞĚŝŶƜĞůŽƌŽŶƐŝůŝƵůƵŝ
hŶŝƵŶŝŝEĂƜŝŽŶĂůĞĂĂƌŽƵƌŝůŽƌĚŝŶZŽŵąŶŝĂ;ŠŶĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞh͘E͘͘Z͘Ϳ
ŽŶƐŝůŝƵůh͘E͘͘Z͕͘ŠŶƕĞĚŝŶƜĂĚŝŶϭϳŝƵŶŝĞϮϬϭϳ͕

,Kd Z cd͗

ƌƚ͘ϭʹ^ĞĂƉƌŽďĉͣZĂƉŽƌƚƵůƉƌŝǀŝŶĚƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĂĂďŽƌĚĂƚĉůĂŽŶŐƌĞƐƵůǀŽĐĂƜŝůŽƌϮϬϭϳƉĞ
ƚĞŵĂ͗ĐĐĞƐƵůůĂũƵƐƚŝƜŝĞŠŶZŽŵąŶŝĂĚŝŶƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƉƌŽĨĞƐŝĞŝĚĞĂǀŽĐĂƚ͕͟ƉƌĞǀĉǌƵƚŠŶŶĞǆĂŶƌ͘/ůĂ
ƉƌĞǌĞŶƚĂŚŽƚĉƌąƌĞ͘

ƌƚ͘Ϯʹ;ϭͿ^ĂƌĐŝŶŝůĞƌĞǌƵůƚĂƚĞĚŝŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƕŝƉƌŽƉƵŶĞƌŝůĞƚƌĂŶƐŵŝƐĞĐĉƚƌĞŽŶŐƌĞƐ͕ƉƌĞĐƵŵƕŝ
ĚŝŶŝŶƚĞƌǀĞŶƜŝŝůĞƕŝĚĞǌďĂƚĞƌŝůĞĚŝŶĐĂĚƌƵůĂĐĞƐƚƵŝĂƐĞŠŵƉĂƌƚƉĞĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚĞůĞŽƌŐĂŶŝǌĂƚĞůĂŶŝǀĞůƵů
hEZ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂƚĞĚĞĐąƚĞƵŶĚĞǀŝĐĞƉƌĞƕĞĚŝŶƚĞĂůhEZ͕ĐŽŶĨŽƌŵŶĞǆĞŝŶƌ͘//ůĂƉƌĞǌĞŶƚĂŚŽƚĉƌąƌĞ͘
;ϮͿ ŽŶĚƵĐĉƚŽƌŝŝĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚĞůŽƌŽƌŐĂŶŝǌĂƚĞůĂŶŝǀĞůƵůh͘E͘͘Z͘ǀŽƌƉƌĞǌĞŶƚĂůĂĨŝĞĐĂƌĞƕĞĚŝŶƜĉ
ĂŽŶƐŝůŝƵůƵŝhEZƌĂƉŽĂƌƚĞƉƌŝǀŝŶĚƐƚĂĚŝƵůŝŵƉůĞŵĞŶƚĉƌŝŝƐĂƌĐŝŶŝůŽƌŵĞŶƜŝŽŶĂƚĞůĂĂůŝŶ͘;ϭͿ͘
ƌƚ͘ϯʹŽŵŝƐŝĂWĞƌŵĂŶĞŶƚĉĂhEZƐĞĂƵƚŽƌŝǌĞĂǌĉƐĉĚĞĂƉƵďůŝĐŝƚĉƜŝŝƌŽƕƵƌĂͣĐĐĞƐƵůůĂ
ũƵƐƚŝƜŝĞŠŶZŽŵąŶŝĂĚŝŶƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƉƌŽĨĞƐŝĞŝĚĞĂǀŽĐĂƚ͕͟ĐĂƌĞǀĂĐƵƉƌŝŶĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĞůĞƚĞŵĂƚŝĐĞĂůĞ
ŽŶŐƌĞƐƵůƵŝĂǀŽĐĂƜŝůŽƌϮϬϭϳ͘
ƌƚ͘ϰʹĞĐĂŶŝŝďĂƌŽƵƌŝůŽƌǀŽƌĂƐŝŐƵƌĂƉƵďůŝĐŝƚĂƚĞĂƉĞƐŝƚĞͲƵƌŝůĞďĂƌŽƵƌŝůŽƌƉƌŽƉƌŝŝĂƌĂƉŽƌƚƵůƵŝ
ƉƌĞǀĉǌƵƚůĂĂƌƚ͘ϭĚŝŶƉƌĞǌĞŶƚĂŚŽƚĉƌąƌĞ͘
ƌƚ͘ϱʹWƌĞǌĞŶƚĂŚŽƚĉƌąƌĞƐĞĐŽŵƵŶŝĐĉĚĞĐĂŶŝůŽƌďĂƌŽƵƌŝůŽƌ͕ĐĂƌĞǀŽƌĂƐŝŐƵƌĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞĂ
ĂĐĞƐƚĞŝĂĐĉƚƌĞĚĞůĞŐĂƜŝŝůĂŽŶŐƌĞƐĂŝĨŝĞĐĉƌƵŝďĂƌŽƵ͘

KE^/>/h>h͘E͘͘Z͘
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ŶĞǆĂŶƌ͘/ůĂ,Kd ZZŶƌ͘ϮϲϮͬϭϳŝƵŶŝĞϮϬϭϳ

Raport privind problematica abordată la Congresul Avocaʕilor 2017 pe tema:
Accesul la justiʖie în România din perspectiva profesiei de avocat
Probleme ce afectează accesul la justiʕie reflectate în documentele supuse spre dezbatere
Congresului sau rezultate din lucrările Congresului :
1. Costurile nejustificat de mari ale justiʕiei. Cuantumul ʓi modul de calcul al unor taxe de timbru;
2. Lipsa unui mecanism de asigurare a asistenʕei juridice calificate în recurs;
3. Durata nejustificat de mare a procedurilor;
4. Formalismul excesiv în regularizarea cererilor de chemare în judecată;
5. Reducerea abuzivă a onorariilor avocaʕiale;
6. Îngrădiri ale dreptului privind accesul la dosar;
7. Practici care încalcă accesul la justiʕie în procedura penală:
7.1. Îngrădiri ale dreptului martorului de a fi asistat de avocat;
7.2. Practici abuzive legate de audierea martorilor ʓi folosirea ca probe a declaraʕiilor
acestora;
7.3. Factori care blochează sau restrâng accesul la justiʕie în privinʕa persoanei vătămate,
părʕii civile ʓi succesorii acesteia;
7.4. Obstacole în ceea ce priveʓte accesul la justiʕie întâlnite în instituʕia camerei
preliminare;
7.5. Limitarea accesului suspecʕilor la justiʕia penală;
7.6. Îngrădiri ale dreptului la apărare legate de încălcarea secretului profesional prin
folosirea abuzivă a tehnicilor de interceptare sau a altor practici abuzive;
7.7. Lipsa oricărei norme care să garanteze suportarea cheltuielilor judiciare de către
organele judiciare;
7.8. Lipsa unei comunicării reale între Parchete ʓi avocaʕi. Formalism excesiv în materie
penală ʓi civilă cu privire la administrarea probelor;
8. Deficienʕe în acordarea ajutorului public judiciar:
8.1. Principalele probleme semnalate în privinʕa reglementărilor privind ajutorul public
judiciar:
8.1.1. Scutirea, reducerea sau eʓalonarea la plata taxelor judiciare de timbru nu
constituie în actuala reglementare un remediu efectiv
8.1.2. Inexistenʕa cadrului legislativ privind asistenʕa judiciară gratuită în materie
civilă, sub forma apărării prin avocat, pentru persoanele juridice aflate în dificultate
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8.1.3. Interdicʕia asigurării asistenʕei judiciare de către avocatul care a asigurat
asistenʕa extrajudiciară – o îngrădire a accesului la justiʕie
8.1.4. Inexistenʕa cadrului legislativ pentru a se putea beneficia de ajutor public
8.1.5. Tratamentul incorect al instituʕiei curatelei judiciare
9. Lipsa garanʕiilor corespunzătoare în privinʕa asistenʕei juridice gratuită în cauzele penale:
9.1. Inconsecvenʕe în ceea ce priveʓte asistenʕa juridică din oficiu a persoanelor vătămate,
a părʕilor civile sau a părʕilor responsabile civilmente;
9.2. Omisiunea legiuitorului de a prevedea orice formă de ajutor public extrajudiciar în
materie penală;
10. Alte deficienʕe ale sistemului asistenʕei juridice gratuite:
10.1. Practica neunitară privind asistenʕa juridică prin avocat în legi speciale;
10.2. Asistenʕa judiciară ignoră încă unele domenii de bază juridice ʓi sociale;
10.3. Lipsa unui tratament specific care să includă consiliere preliminară anumitor grupuri
vulnerabile;
10.4. Interdicʕia asigurării asistenʕei judiciare de către avocatul care a asigurat asistenʕa
extrajudiciară – o îngrădire a accesului la justiʕie;
10.5. Lipsa unor garanʕii adecvate în privinʕa dreptului de interpretare ʓi traducere;
11. Propunerile Departamentului de coordonare a asistenʕei judiciare al UNBR referitoare la
accesul la justiʕie ʓi asistenʕa judiciară gratuită prin avocat;
12. Cuantumul redus al onorariilor prevăzute în Protocolului încheiat între UNBR ʓi Ministerul
Justiʕiei în 2015;
13. Alte forme de asistenʕă juridică pentru persoane defavorizate;
14. Accesul la justiʕia Curʕii Europene a Drepturilor Omului;
15. Accesul la informaʕia juridică ca garanʕie a accesului la justiʕie:
15.1. Accesul la acte normative;
15.2. Accesul la jurisprudenʕă;
15.3. Accesul avocaʕilor la dosarul electronic al cauzei;
15.4. Accesul avocaʕilor la baze de date specializate;
15.5. Accesul la informaʕii generale necesare pentru iniʕierea unei acʕiuni în justiʕie;
15.6. Dreptul la informare în cadrul procedurilor penale.
*
*
*
Prezenta lucrare constituie o sinteză a problematicii abordate la Congresului Avocaʕilor 2017,
desfăʓurat sub tematica ”Accesul la justiʕie în România din perspectiva profesiei de avocat”.
În contextul unor schimbări legislative de anvergură, atât la nivelul Uniunii Europene, cât ʓi la
nivel naʕional, Consiliul Barourilor din România a hotărât desfăʓurarea Congresului Avocaʕilor din
23-25 martie 2017 sub tema accesului la justiʕie din perspectiva avocatului. Scopul acestui
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demers a fost de a mobiliza corpul profesional în găsirea de soluʕii pentru această problematică
deosebit de complexă.
Uniunea Naʕională a Barourilor din România (U.N.B.R.) a transmis tuturor barourilor chestionare
privind accesul la justiʕie, la care să răspundă consiliile barourilor, dar cu recomandarea ca, la
acele întrebări, să poată răspunde direct ʓi avocaʕii membri ai barourilor, urmând ca analiza
răspunsurilor să constituie un capitol al raportului întocmit pentru Congres de fiecare barou.
Aceste rapoarte conʕin punctele de vedere ale barourilor cu privire la problemele relevante în
practica avocaʕilor din Baroul respectiv, în analiza problematicii accesului la justiʕie, dar ʓi
propuneri privind direcʕiile de acʕiune ale organelor profesiei de la nivel central ʓi local pentru
îmbunătăʕirea accesului la justiʕie.
Astfel, în vederea Congresului avocaʕilor 2017, barourile au pregătit rapoarte, articole ʓi susʕineri
orale în care au abordat ʓi problemele cu care s-au confruntat în ce priveʓte accesul de justiʕie,
au identificat principalele cauze care obstrucʕionează acest acces în plan local ʓi au făcut
propuneri de remediere a acestora.
Cauzele majore care împiedică sau îngrădesc accesul la justiʕie îʓi au originea, în principal, în
noua legislaʕie eclectică ʓi stufoasă, care lasă loc pentru interpretări, uneori abuzive, ʓi determină
o practică neunitară.
Printre factorii invocaʕi cel mai frecvent drept bariere în calea accesului la justiʕie sunt: costurile
nejustificat de mari ale justiʕiei, în special cuantumul ʓi modul de calcul al unor taxe de timbru,
deficienʕe în acordarea ajutorului public judiciar, lipsa garanʕiilor corespunzătoare în privinʕa
asistenʕei juridică gratuită in cauzele penale, lipsa unui mecanism de asigurare a asistenʕei
juridice calificate în recurs, durata nejustificat de mare a procedurilor, formalismul excesiv în
regularizarea cererilor de chemare în judecată, reducerea abuzivă a onorariilor avocaʕiale.
Pentru fiecare dintre aceste cauze care împiedică accesul la justiʕie s-au făcut ʓi propuneri de
remediere.
Prezentul raport grupează pe capitole ʓi reuneʓte ideile exprimate cu privire la accesul la justiʕie
în cursul Congresului avocaʕilor 2017, indiferent că au fost transmise spre centralizare prin
rapoartele barourilor, prin articole sau luări de cuvânt în timpul evenimentului.
1. Costurile nejustificat de mari ale justiʖiei. Cuantumul ʔi modul de calcul al unor taxe de
timbru
Cuantumul ʓi modul de calcul al unor taxe de timbru reprezintă un obstacol evident în calea
accesului la justiʕie, învederat de majoritatea avocaʕilor. Introducerea unei acʕiuni în instanʕă este
deseori condiʕionată de plata către stat a unor sume nejustificat de mari în raport cu posibilităʕile
justiʕiabilului ʓi cu speʕa dedusă judecăʕii.
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Aʓa cum rezultă din centralizarea chestionarelor online privind tema Congresului: „Avocatul ʓi
accesul la justiʕie”, un procent ridicat de justiʕiabili renunʕă la acʕiune când sunt informaʕi cu privire
la cuantumul taxei de timbru.
S-a făcut observaʕia că, în reglementările în vigoare în materia taxelor de timbru, legiuitorul s-a
orientat în special spre degrevarea instanʕelor, sancʕionând fiscal justiʕiabilii care au ales calea
instanʕei în locul unei proceduri nelitigioase. În prezent, nu există un echilibru proporʕional între
interesul urmărit de stat prin impunerea taxei judiciare de timbru ʓi limitarea pe care o aduce
dreptului de acces la justiʕie. Când se stabilesc taxe judiciare de timbru exorbitante, care
depăʓesc cu mult cheltuielile prilejuite de realizarea actului de justiʕie ʓi posibilităʕile de plată ale
justiʕiabilului, atunci limitarea dreptului de acces nu mai are caracter de proporʕionalitate.
S-a învederat că scutirea, reducerea sau eʓalonarea la plata taxelor judiciare de timbru nu
constituie, în actuala reglementare, un remediu efectiv pentru limitările accesului la justiʕie prin
taxarea majorată, date fiind condiʕiile concrete de acordare a acestora prin menʕinerea pentru
persoanele fizice a valorilor ʓi a limitelor prevăzute de OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public
judiciar în materie civilă, modificată.
Au fost invocate taxe de timbru nejustificat de mari, în special în ce priveʓte partajele de bunuri
comune ʓi succesorale. Aceste taxe sunt în contradicʕie cu calificarea partajului judiciar drept o
cerere de complexitate redusă, dedusă competenʕei judecătoriei, indiferent de valoarea masei
partajabile. S-a apreciat că o sumă în cotă fixă este suficientă pentru cererea de partaj judiciar.
S-a remarcat un nivel prea ridicat al cuantumului taxelor de timbru sau a sumelor ce se impun a
fi achitate cu titlu de cauʖiune pentru ca o bună parte din acʕiunile judiciare deduse judecăʕii să
poată fi analizate de către instanʕele judecătoreʓti învestite.
Persoanele care se află din punct de vedere financiar sub pragurile stabilite de legislaʕiile
naʕionale ar trebui să aibă acces la instanʕele judecătoreʓti, fiind scutite de cheltuieli auxiliare,
cum ar fi taxele de înregistrare, publicări (anunʕuri), sarcini fiscale, costuri de depunere a
documentelor juridice, de transport ʓi altele.
Un alt element care tinde să obstaculeze accesul la justiʕie este lipsa oricărei norme care să
garanteze suportarea cheltuielilor judiciare de către organele judiciare. Un exemplu în acest sens
îl constituie costul expertizelor tehnico-ʓtiinʕifice efectuate la solicitarea părʕilor, care, în multe
cazuri, ajunge la sume exorbitante.
Un alt aspect de natură să limiteze în mod semnificativ accesul liber la justiʕie este imposibilitatea
trasată de cadrul normativ de a beneficia de ajutor public judiciar atât sub forma scutirii de plata
taxei de timbru cât ʓi prin acordarea asistenʕei gratuite a unui avocat.
Pentru remedierea acestor aspecte este necesară promovarea unui proiect ce are în vedere
remedierea legislaʕiei taxelor judiciare de timbru în privinʕa unor aspecte cu caracter prohibitiv
pentru accesul la justiʕie. În acest sens, Departamentul de Protecʕie a Profesiei ʓi Relaʕii Publice
al U.N.B.R., a realizat ”Propunerea de modificare a legislaʖiei taxelor judiciare de timbru”,
publicată pe site-ul U.N.B.R. la data de 01.11.2016 ( http://uniuneabarourilor.ro/propunere-de22


modificare-a-legislatiei-taxelor-judiciare-de-timbru-in-cadrul-proiectului-de-imbunatatire-aaccesului-la-justitie/ )
2. Lipsa unui mecanism de asigurare a asistenʖei juridice calificate în recurs
Aʓa cum au semnalat foarte mulʕi avocaʕi, apar frecvent dificultăʕi la unele secʕii ale Înaltei Curʕi
de Casaʕie ʓi Justiʕie în aplicarea procedurii de filtrare a recursului, conform art. 493 Cod de
procedură civilă. Având în vedere complexitatea acestei căi extraordinare de atac, recursul nu
poate fi exercitat, în condiʕii rezonabile ʓi cu ʓanse reale de succes, decât prin intermediul unui
specialist cu pregătire juridică, avocat sau consilier juridic. Lipsa asistenʕei calificate expune
justiʕiabilul la o respingere aproape sigură a recursului, ca inadmisibil.
Prin Deciziile nr. 462/2014 ʓi nr. 485/2015, Curtea Constituʕională a constatat că menʕiunile care
decurg din obligativitatea formulării ʓi susʕinerii cererii de recurs prin avocat sunt neconstituʕionale
datorită disproporʕiei dintre scopul legitim urmărit ʓi sarcinile excesive impuse părʕilor prin
dispoziʕiile criticate, datorită mecanismului defectuos reglementat de legiuitor.
Conform Punctului de vedere al U.N.B.R. cu privire la constituʕionalitatea obligativităʕii asistenʕei
juridice în recurs, prin avocat sau consilier juridic, potrivit noului Cod de procedură civilă, această
obligativitate reprezintă un instrument juridic în strânsă legătură cu natura recursului, axat pe
controlul de legalitate, asigurând caracterul efectiv ʓi concret al dreptului de acces la această cale
extraordinară de atac.
De cele mai multe ori, lipsa unei apărări calificate (prin avocat) în cazul exercitării căii de atac a
recursului în materie civilă are ca efect nulitatea respectivului recurs, având în vedere lipsa
posibilităʕii justiʕiabilului de a încadra motivele printre cele expres ʓi limitativ prevăzute de lege.
În cuprinsul Deciziei nr. 462/2014, Curtea Constituʕională a arătat că dacă legiuitorul prevede
obligativitatea reprezentării ʓi asistării prin avocat în etapa procesuală a recursului, trebuie să
reglementeze un mecanism de natură a permite realizarea scopului legitim urmărit la standardul
calitativ propus, fără a impune o sarcină excesivă părʕilor, indiferent de natura acesteia.
S-a învederat necesitatea reintroducerii obligativităʕii asistenʕei juridice de către un avocat în faza
de recurs prin raportare la condiʕia garantării efectivităʕii dreptului de acces la justiʕie prevăzut de
art. 6 din Convenʕia Europeană a Drepturilor Omului ʓi a dreptului la apărare.
Este necesară corelarea unei astfel de reglementări cu cea a ajutorului public judiciar, care să fie
în măsură să asigure pentru orice justiʕiabil accesul la procedura unui recurs efectiv, util ʓi eficient,
necondiʕionat de factori precum: dificultatea formulării unui recurs eficient de către o persoană
fără pregătire juridică, dificultatea înʕelegerii problemelor de drept ʓi a încadrării motivelor de
recurs în cele expres ʓi limitativ prevăzute de lege, limitele financiare pe care le-ar avea un
justiʕiabil în angajarea unui apărător calificat.
O soluʕie ar putea fi reintroducerea articolelor declarate neconstituʕionale într-o formă regândită,
într-un echilibru impus de statuările Curʕii Constituʕionale ʓi prin corelare cu asigurarea pârghiilor
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legislative ʓi instituʕionale necesare garantării efectivităʕii dreptului de acces. S-a mai propus ca
neîntocmirea recursului prin avocat/consilier să nu atragă de plano nulitatea recursului, remediul
unei astfel de posibile sancʕiuni putând fi o reglementare similară cu cea a asistenʕei juridice
obligatorii pentru exercitarea recursului în casaʕie – art. 439 alin. (4) Cod procedură penală.
3. Durata nejustificat de mare a procedurilor
S-a invocat frecvent drept cauză de îngrădire a accesului la justiʕie durata procedurilor atât în
materie penală, cât ʓi civilă: durata mare în fixarea termenului de judecată ʓi durata nejustificat
de mare a urmăririi penale.
Termenul de redactare a hotărârilor judecătoreʓti ajunge în multe situaʕii la 5-6 luni, iar în căile de
atac, după ce hotărârea rămâne definitivă – chiar la mai mult, situaʕie care se regăseʓte în special
la instanʕa supremă.
4. Formalismul excesiv în regularizarea cererilor de chemare în judecatĄ
Procedurile excesiv de formale în privinʕa verificării ʓi regularizării cererii de chemare în judecată
(art. 200 Cod de procedură civilă) reprezintă un alt obstacol în calea accesului la justiʕie, observat
de majoritatea avocaʕilor.
După intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, s-a constatat că un număr foarte mare de
cauze au fost anulate în procedura de regularizare.
Conform Studiului privind accesul la justiʕie ʓi acordarea asistenʕei juridice prin avocat, realizat de
U.N.B.R. în luna martie 2017, în anul 2015 au fost anulate în procedura regularizării un număr de
46.632 cereri de chemare în judecată în materie civilă iar în 2016 au fost anulate 42.797. Deʓi se
poate constata o scădere cu aproximativ 8,22% în ultimul an, numărul cererilor anulate se menʕine
la un nivel foarte ridicat. Aceste informaʕii sunt aproximative, dat fiind faptul că nu s-au colectat
informaʕii de la toate instanʕele. Ele reflectă însă un trend pozitiv. Ele reflectă însă un trend pozitiv.
Fie că numărul cererilor anulate în procedura regularizării a scăzut, concomitent cu creʓterea
acurateʕei redactării cererilor de chemare în judecată, prin raportare la îndeplinirea cerinʕelor
legale de conʕinut, fie că ”a fost depăʓită” perioada necesară pentru implementarea programului
privind volumul optim de muncă al instanʕelor, deopotrivă cu realizarea criteriului ”justiʕiei
eficiente” constând în degrevarea muncii în sistemul justiʕiei statale prin încredinʕarea, inclusiv cu
concursul direct ʓi public al magistraʕilor, unui număr substanʕial de cauze litigioase (care au
vizat , mai ales, raporturile de familie, proprietatea, succesiunile, executarea silită, procedura
medierii, etc. ) unor altor profesii juridice organizate după principiul remunerării directe, de către
persoana interesată, a profesionistului jurist căruia statutul îi concesionează realizarea unui
serviciu de interes public, ori pe care îl sprijină să se dezvolte, inclusiv cu sprijinul mediului
academic din domeniul juridic , ori prin doctrina juridică coordonată înspre acest obiectiv.
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”Focalizarea” atenʕiei opiniei publice asupra justiʕiei penale a obstaculat introspectarea, pe
măsură, a evoluʕiei justiʕiei civile , la care accesul este dificil ʓi îngreunat pe măsura aplicării stricte
a criteriilor ”justiʕiei eficiente”, după criterii comune în justiʕia penală ʓi în justiʕia civilă, nesupusă
monitorizării cu aceeaʓi intensitate internă ʓi externă !
Principalele cauze de anulare a cererilor sunt neîncadrarea în termenul de regularizare ʓi
formalismul excesiv al instanʕelor.
Art. 200 alin. (3) Cod procedură civilă stabileʓte că dacă reclamantul nu a completat cererea de
chemare în judecată în termenul de cel mult 10 zile, se aplică sancʕiunea anulării cererii. S-a
constatat că, de foarte multe ori, justiʕiabilii, dar ʓi avocaʕii, nu se încadrează în termenele în care
se realizează aceasta procedură.
S-a constatat, de asemenea, ʓi un formalism excesiv al magistraʕilor care anulează cereri pentru
orice motive, nu numai pentru nerespectarea cerinʕelor de formă ʓi de conʕinut prevăzute la art.
196 Cod procedură civilă. Unele motive sunt chiar derizorii sau ridicole, cum ar fi lipsa numărului
suficient de exemplare, chestiune care ar putea fi suplinită ʓi din oficiu.
S-a remarcat o deturnare a scopului procedurii de regularizare. Astfel, deʓi scopul reglementării
este realizarea unei discipline procesuale prin evitarea amânărilor ʓi protecʕia pârâtului, instanʕele
folosesc art. 200 Cod procedură civilă anulând cererile pentru a evita încărcarea rolului acestora.
De asemenea, în mod paradoxal, deʓi reglementările prevăzute la art. 200 au drept scop evitarea
amânărilor, procesul este tergiversat chiar prin procedura de verificare ʓi completare a cererii de
chemare în judecată prin:
- fixarea termenului pentru verificarea cererii după o perioadă relativ mare de timp;
- durata excesivă de regularizare a cererii de chemare în judecată, care de multe ori depăʓeʓte
un an;
- emiterea de adrese ale instanʕei în procedura de regularizare prin care se pune în vedere
reclamantului să îndeplinească obligaʕii pe care deja le-a îndeplinit în chiar cuprinsul cererii de
chemare în judecată (ex: precizarea valorii obiectului cererii, precizarea ultimului domiciliu comun
etc.);
Alt obstacol care împiedică accesul la justiʕie, în legătură cu regularizarea cererii de chemare în
judecată, îl reprezintă lipsa caracterului contradictoriu ʓi a unei căi de atac deplin devolutive
referitoare la procedura regularizării.
Pentru remedierea acestei probleme s-a propus precizarea limitelor în care se poate aplica
sancʕiunea nulităʕii absolute ʓi instituirea unei proceduri contradictorii pentru regularizarea cererii
de chemare în judecată ʓi prevederea unei căi de atac deplin devolutive.
5. Reducerea abuzivĄ a onorariilor avocaʖiale
S-a constatat o tendinʕă a instanʕelor de a reduce partea din cheltuielile de judecată reprezentând
onorariilor avocaʕilor prin aplicarea abuzivă a prevederilor art. 451 alin. (2) Cod de procedură
25

civilă. Aceste reglementări prevăd în mod expres posibilitatea cenzurării părʕii din cheltuielile de
judecată care reprezintă onorariul de avocat, inclusiv din oficiu, fără să stabilească dacă măsura
va trebui sau nu pusă în prealabil în discuʕia părʕilor. Reducerea poate fi motivată prin disproporʕia
„vădită” între onorariu ʓi valoarea sau complexitatea litigiului, sau între acesta ʓi „activitatea
desfăʓurată de avocat”, cu luarea în considerare a altor circumstanʕe ale cauzei.
Se poate observa că enumerarea temeiurilor pentru care reducerea onorariului poate fi dispusă
nu mai este limitativă, nici măcar în aparenʕă, ʓi permite judecătorului, prin coroborare cu art. 22
alin. (7) Cod de procedură civilă, să ʕină seama de „toate circumstanʕele cauzei”, inclusiv dar nu
limitat la principiile generale ale dreptului, cerinʕele echităʕii ʓi buna-credinʕă. Astfel, prerogativa
reducerii onorariilor s-a transformat, prin noua reglementare, într-o putere discreʕionară conferită
instanʕei de judecată, care poate fi exercitată inclusiv din oficiu, pe baza oricăror circumstanʕe ale
cauzei (inclusiv ca o veritabilă măsură punitivă, comportamentul justiʕiabilului sau al apărătorului
fiind ʓi el o circumstanʕă a cauzei).
Lipsa unor limite clare în cadrul cărora prerogativa instanʕei poate fi exercitată a dat naʓtere unui
fenomen previzibil: unele instanʕe au început să reducă în mod sistematic onorariile avocaʕilor,
inclusiv la sume umilitoare, de 5 (!) lei.
Suportarea unor ”pierderi” financiare cu ocazia apelării la justiʕie, deʓi partea adversă este în
culpă procesuală, aduce atingere accesului liber la justiʕie, justiʕiabilul fiind nevoit să accepte, în
prea multe cazuri, să rămână nedespăgubit de rambursarea unor cheltuieli de judecată normale
situate în niʓte limite ale normalităʕii.
În asemenea condiʕii o regândire a reglementării actuale este necesară în special în ceea ce
priveʓte procedura reducerii onorariilor, care trebuie transformată în una contradictorie, ʓi
limitarea dreptului discreʕionar al instanʕelor privind reducerea onorariilor prin prevederea unor
onorarii minimale de recomandare ca limite inferioare ale acestei reduceri.
6. ÎngrĄdiri ale dreptului privind accesul la dosar
Se constată frecvent îngrădirea accesului la dosarul clientului în faza de urmărire penală. Se
invocă în special lipsa condiʕiilor materiale, lipsa personalului sau alte motive subiective pentru
care se tergiversează punerea la dispoziʕia avocatului a dosarului pentru studiu, ce afectează
accesul la dosar.
De multe ori, administrarea cererilor în procedura penală se face prin intermediul faxului.
Consecinʕa acestei corespondenʕe este faptul că soluʕiile pronunʕate de procurori ajung la părʕi
cu întârzieri mari, fiind trimise cu poʓta. În cele mai multe cauze dosarele sunt soluʕionate fără ca
părʕile să aibă posibilitatea reală să administreze probe sau să facă cereri către judecătorul de
drepturi ʓi libertăʕi până la soluʕionarea dosarului de către procuror.
Solicitările privind studiul dosarului sunt soluʕionate de către procurori cu întârzieri semnificative
de ordinul lunilor, timp în care pot fi administrate probe de care părʕile nu au luat cunoʓtinʕă.
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Ordonanʕele prin care sunt admise cererile de studiu al dosarului prevăd în multe cazuri data ʓi
orele între care avocatul trebuie să studieze dosarul. De multe ori, ordonanʕa prin care procurorul
admite studiul dosarului de către apărător ajunge în posesia avocatului după ce dosarul este
înaintat către instanʕa de judecată.
Această situaʕie se datorează modului rigid în care sunt interpretate dispoziʕiile Codului de
procedură penală, care prevăd că accesul la dosar al avocatului se face cu încuviinʕarea
procurorului. De aici s-a tras concluzia că încuviinʕarea procurorului se face numai prin ordonanʕă.
S-a opinat că accesul avocatului la dosar ar trebui făcut numai în baza cererii acestuia ʓi numai
acolo unde condiʕiile anchetei penale o impun, accesul să poată fi restricʕionat pe timp limitat, prin
ordonanʕă.
Situaʕia se agravează în cazul în care dosarele se află la organele de poliʕie, când cererea
avocatului trebuie înaintată tot către procuror, însă cursul acesteia are un traseu mai lung asupra
căruia avocatul nu are control.
Accesul la dosar este împiedicat de multe ori prin măsuri administrative. La nivelul barourilor
există protocoale cu instanʕele prin care se stabileʓte un interval orar în care avocaʕii au prioritate
la registratură ʓi arhivă. Cu toate acestea, actul de justiʕie impune avocaʕilor acces la anumite
servicii ʓi în afara intervalului orar prestabilit, ceea ce presupune primirea unui bon de ordine ʓi
aʓteptarea la rând cu justiʕiabilii. Dacă dosarele nu sunt aduse în arhivă între termene, avocaʕii
trebuie să aʓtepte zile întregi pentru ca grefierul de ʓedinʕă sau judecătorul să îʓi dea acceptul
pentru ca dosarul să fie adus la studiu. Această chestiune ar putea fi uniform soluʕionată dacă ar
exista la nivelul tuturor instanʕelor din ʕară obligaʕia scanării ʓi stocării documentelor pe suport
informatic, aʓa cum se practică deja la unele instanʕe din ʕară.
S-a propus implementarea modelului de acces la dosar practicat la Curtea de Apel Cluj, prin
furnizarea unei parole de acces, care să se comunice avocatului indicat de parte, nu doar părʕii.
S-a propus arhivarea documentelor din dosarul instanʕei pe suport informatic ʓi asigurarea
accesului la forma electronică a dosarelor pe bază de ”nume de utilizator” prin finalizarea unui
proiect iniʕiat de Corpul profesional pentru furnizarea semnăturii electronice a avocaʕilor în
parteneriat cu un furnizor calificat, care are competenʕă naʕională în materia gestionării ʓi
administrării semnăturii electronice dedicate exclusiv accesului la dosarele instanʕelor de judecată
în care se regăsesc dovezi privind calitatea de avocat a uneia dintre părʕi atribuită unui avocat
posesor de semnătură electronică autorizată (”nume de utilizator”).
Se solicită CSM iniʕierea unui proiect naʕional de organizare ʓi funcʕionare a activităʕii în ʓedinʕele
de judecată, în condiʕiile în care se refuză acceptarea aplicării în întregime a dispoziʕiilor noului
Cod de procedură civilă, prin partajarea proceselor pe ore. Este necesară crearea unui soft
naʕional pentru asigurarea comunicării dintre avocat ʓi instanʕe astfel încât să se poată evita
fixarea la aceeaʓi oră ʓi în aceeaʓi zi a proceselor în care sunt implicaʕi avocaʕi ʓi posibilitatea
transmiterii prin SMS, cu cel puʕin 3 zile înainte, a datei preconizate în caz de amânare a
procesului.
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Se întâlnesc frecvent situaʕii în care dreptul la apărare este încălcat prin neacordarea unei
posibilităʕi reale pentru studiul dosarului ʓi a timpului pentru pregătirea apărării. În majoritatea
cazurilor, se pune în miʓcare acʕiunea penală, se schimbă calitatea persoanei din suspect în
inculpat ʓi se propune arestarea în aceeaʓi zi. Acest fapt nu numai că pune apărarea în
imposibilitatea de a-ʓi exercita efectiv rolul său, dar pune actul de justiʕie într-o lumină
nefavorabilă. Judecarea cererii de propunere a arestului preventiv în aceeaʓi zi pune în
imposibilitate avocatul de a lua la cunoʓtinʕă de conʕinutul dosarului de urmărire penală. De multe
ori aceste dosare, mai ales cele instrumentate de DIICOT ʓi DNA, conʕin volume de ordinul
zecilor, care nu pot fi lecturate într-o zi.
S-au constatat de asemenea cazuri în care inculpatul a fost trimis în judecată în ziua în care
apărătorul acestuia a solicitat administrarea de probe în faza de urmărire penală, solicitare care
a fost respinsă.
7. Practici care încalcĄ accesul la justiʖie în procedura penalĄ
7.1. Îngrădiri ale dreptului martorului de a fi asistat de avocat
S-au constatat în mod frecvent îngrădiri ale dreptului justiʕiabilului citat la Parchet în calitate de
martor de a fi asistat de avocat. S-a semnalat practica neunitară în acest sens, unele Parchete
locale nepermiʕând martorului să fie asistat de avocat. Dreptul martorului de a fi asistat de avocat
este reglementat de art. 31 Cod procedură penală, care oferă acest drept subiecʕilor procesuali,
în categoria cărora intră ʓi martorul (cf. art. 34 Cod procedură penală). Conform procedurii
actuale, urmărirea penală se demarează iniʕial in rem pentru fapta săvârʓită, inclusiv pretinsul
făptuitor, care până la dobândirea calităʕii de suspect sau inculpat, este audiat în calitate de martor
ʓi ar trebui să beneficieze de toate drepturile ʓi obligaʕiile prevăzute de lege pentru aceasta. Se
are în vedere în special dreptul martorului de a nu se incrimina prin declaraʕiile sale precum ʓi
dreptul persoanei respective de a refuza să dea declaraʕii în această fază, iar pe de altă parte
obligaʕia respectării acestui drept de către reprezentanʕii Ministerului Public.
Nu există o abordare unitară a organelor de urmărire penală în această problemă. În majoritatea
dosarelor, mai ales cele care au ca obiect fapte de drept comun, organele de poliʕie dar ʓi
procurorii permit asistarea persoanei audiate de către avocat în faza urmăririi penale in rem. Însă
la nivelul unităʕilor specializate ale Ministerului Public, cum ar fi DNA Timiʓoara sau DNA Oradea,
s-a conturat practica de a nu permite martorilor asistenʕa juridică. Nu la fel se întâmplă la DNA
Bucureʓti, de exemplu, de unde rezultă că arbitrariul este nepermis de mare în abordarea acestei
probleme.
Sursa arbitrariului o reprezintă neconcordanʕa între art. 31 Cod procedură penală (Avocatul asistă
sau reprezintă în părʕile sau subiecʕii procesuali în condiʕiile legii) ʓi art. 88 (Avocatul asistă sau
reprezintă în procesul penal părʕile ori subiecʕii procesuali principali în condiʕiile legii). Se poate
observa că art. 88 nu interzice ʓi nu limitează dreptul subiecʕilor procesuali, în categoria cărora
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intră ʓi martorul, la asistenʕă din partea avocatului. Totuʓi, se creează o problemă de interpretare,
care de multe ori este utilizată în mod abuziv de către organele de urmărire penală pentru a
împiedica participarea avocatului la audierea clienʕilor săi.
7.2. Practici abuzive legate de audierea martorilor ʓi folosirea ca probe a declaraʕiilor
acestora
Anumite persoane sunt chemate în mod abuziv pentru a fi audiate ca martor. În măsura în care
declaraʕia pe care persoana o dă în calitate de martor nu-i mai poate fi opusă ulterior, după ce îʓi
schimbă calitatea, procurorul o foloseʓte împotriva altor persoane, dacă în aceste declaraʕii
rezultă elemente cu privire la aceʓtia. De altfel, este foarte clar că acesta este ʓi obiectivul ascuns
al acestor practici.
Mai sunt situaʕii în care Parchetul procedează de maniera în care audiază pe toată lumea ca
martor în etapa aceasta in rem ʓi apoi, extrage pe cei cu privire la care continuă in personam. ʒi
aici sunt situaʕii în care aceste persoane sunt membri de familie, sunt persoane care aveau dreptul
să nu dea declaraʕie, dacă ar fi ʓtiut despre ce este vorba.
Mai sunt ipoteze în care urmărirea penală este in rem de luni de zile. Persoana este chemată
astăzi, i se aduce la cunoʓtinʕă calitatea de suspect ʓi în două săptămâni este trimisă în judecată.
Sau persoana este chemată azi, i se aduce la cunoʓtinʕă calitatea de suspect iar după câteva
ore, calitatea de inculpat. Este evident că în asemenea condiʕii dreptul la apărare este încălcat
întrucât este foarte greu pentru avocat să formuleze tot felul de cereri, cum ar fi de acces la dosar
sau probe în plus.
Sunt frecvente problemele de acest tip pe partea de urmărire in rem ʓi ar fi important ar fi ca
instanʕele, în etapa de cameră preliminară, să cenzureze aceste practici. Este adevărat că uneori
sunt cenzurate, însă de cele mai multe ori nu se întâmplă acest lucru.
7.3. Factori care blochează sau restrâng accesul la justiʕie în privinʕa persoanei vătămate,
părʕii civile ʓi succesorii acesteia
Instituʕia soluʕionării acʕiunii civile de către succesori în procesul penal este mult mai restrictivă
decât cea prevăzută de precedenta lege procesuală. De exemplu, dispoziʕiile art. 24 noul Cod de
procedură penală, care reglementează exercitarea acʕiunii civile de către succesori sau faʕă de
aceʓtia, au introdus termenele de două luni în care îʓi pot exercita opʕiunea, sub sancʕiunea
excluderii soluʕionării acʕiunii civile din competenʕa instanʕei penale – sancʕiune care nu se
regăsea în dispoziʕiile art. 21 ale codului precedent.
Mai mult, spre deosebire de codul precedent, disjungerea acʕiunii civile (în ipoteza în care
soluʕionarea acesteia întârzie soluʕionarea acʕiunii penale) nu mai este limitată la procedura
simplificată.
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Accesul la justiʕie al persoanelor vătămate sau a părʕilor civile este în mare măsură limitat ʓi în
materia acordului de recunoaʓtere a vinovăʕiei, unde instanʕa sesizată pe această cale va
soluʕiona acʕiunea civilă numai dacă s-a încheiat o tranzacʕie sau un acord de mediere.
7.4. Obstacole în ceea ce priveʓte accesul la justiʕie întâlnite în instituʕia camerei
preliminare
Alt obstacol în ceea ce priveʓte accesul la justiʕie se întâlneʓte în instituʕia camerei preliminare
unde legiuitorul a înʕeles să oblige judecătorul să comunice rechizitoriul numai inculpatului - art.
344 alin. (2) NCPP, fără a-l mai comunica ʓi subiectului procesual principal oponent acestuia:
"Copia certificată a rechizitoriului ʓi, după caz, traducerea autorizată a acestuia se comunică
inculpatului la locul de deʕinere ori, după caz, la adresa unde locuieʓte sau la adresa la care a
solicitat comunicarea actelor de procedură. Inculpatului, celorlalte parʕi ʓi persoanei vătămate li
se aduc la cunoʓtinʕă obiectul procedurii în camera preliminară, dreptul de a-ʓi angaja un apărător
ʓi termenul în care, de la data comunicării, pot formula în scris cereri ʓi excepʕii cu privire la
legalitatea sesizării instanʕei, legalitatea administrării probelor ʓi a efectuării actelor de către
organele de urmărire penală. Termenul este stabilit de către judecătorul de cameră preliminară,
în funcʕie de complexitatea ʓi particularităʕile cauzei, dar nu poate fi mai scurt de 20 de zile."
Nici instituʕia sesizării judecătorului de cameră preliminară cu plângere împotriva ordonanʕei de
clasare sau cu verificarea renunʕării la urmărirea penală nu garantează accesul la justiʕie, câtă
vreme nu există vreun temei de drept (nici legal, nici protocolar) care să asigure asistenʕa judiciară
a intimaʕilor sau a petenʕilor. Aceeaʓi situaʕie se găseʓte ʓi în ipoteza sesizării judecătorului de
cameră preliminară cu desfiinʕarea înscrisurilor sau cu confiscarea, prevăzută de dispoziʕiile art.
5491 din Codul de procedură penală, unde ”persoanelor ale căror drepturi sau interese legitime
pot fi afectate” nu li se asigură asistenʕa judiciară.
7.5. Limitarea accesului suspecʕilor la justiʕia penală
Accesul suspecʕilor la justiʕia penală este limitat artificial în două ipoteze:
Într-o primă ipoteză, obiectivă, accesul suspectului la justiʕie este restrâns de lipsa garanʕiilor
defipte în favoarea acestuia privind dreptul de a consulta dosarul [determinat de formularea întro manieră criticabilă a dispoziʕiilor art. 94 alin. (7) ʓi a interpretărilor date acestuia prin prisma art.
94 alin. (7) ʓi, mai ales, a art. 92 alin. (1) din Codul de procedură penală].
Într-o altă ipoteză, subiectivă sau incidentală, suspectul poate fi lipsit de drepturile sale prin
întârzierea deliberată a sesizării procurorului în vederea continuării urmăririi penale. Directiva
Europeană 2012/13/UE din 22.05.2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale
a fost transpusă în legea naʕională într-o manieră contrară spiritului său ʓi este aplicată în cea
mai restrictivă manieră posibilă.
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7.6. Îngrădiri ale dreptului la apărare legate de încălcarea secretului profesional prin
folosirea abuzivă a tehnicilor de interceptare sau a altor practici abuzive
Este foarte frecventă practica extinderii tehnicilor speciale de supraveghere pe o perioadă de timp
îndelungată prin practica urmăririi penale in rem, prelungită nejustificat în timp, fără posibilitatea
ca cel care devine suspect sau inculpat să aibă măcar cunoʓtinʕă de actele ʓi lucrările dosarului,
pentru că în majoritatea cazurilor se confruntă cu interdicʕia temporară a studierii dosarului.
Se practică folosirea abuzivă de către autorităʕi, împotriva justiʕiabilului, a datelor obʕinute din
contractul dintre client ʓi avocat.
Interdicʕia de a intra în sediile Poliʕiei cu telefoane mobile ʓi tablete sau deposedarea avocaʕilor
de aceste instrumente la sediile poliʕiei, în baza unui ordin verbal intern, încalcă secretul
profesional al avocatului.
S-a propus introducerea în Codul de procedură penală a unor prevederi specifice pentru
asigurarea secretului profesional, referitor la actele ʓi lucrările profesionale aflate asupra
avocatului sau la sediul profesional ʓi examinarea procedurilor de eliminare a Ordinului
administrativ care impune deposedarea avocaʕilor de telefoane mobile ʓi aparate de înregistrat la
accesarea spaʕiilor aflate în administrarea Ministerului de Interne ʓi la unităʕile de parchet.
7.7. Lipsa oricărei norme care să garanteze suportarea cheltuielilor judiciare de către
organele judiciare
Un alt element care tinde să obstaculeze accesul la justiʕia penală este lipsa oricărei norme care
să garanteze suportarea cheltuielilor ”judiciare” de către organele judiciare. Un exemplu în acest
sens îl constituie costul expertizelor tehnico-ʓtiinʕifice efectuate la solicitarea părʕilor, care în multe
cazuri ajunge la sume exorbitante.
De asemenea, expertizele în urmărirea penală nu se efectuează cu înʓtiinʕarea inculpatului, astfel
încât acesta să poată formula obiective, recuza experʕi ori să aibă experʕi parte.
7.8. Lipsa unei comunicării reale între Parchete ʓi avocaʕi. Formalism excesiv în materie
penală ʓi civilă cu privire la administrarea probelor.
S-a remarcat o foarte mare rigiditate a magistraʕilor, procurori ʓi judecători deopotrivă, în raport
cu justiʕiabilii ʓi avocaʕii. În ceea ce priveʓte procurorii, rigiditatea mai sus menʕionată se manifestă
prin refuzul contactului cu avocatul, dezinteresul faʕă de probele apărării, nesocotirea normelor
de procedură penală care obligă procurorul să administreze probe ʓi în favoarea inculpatului nu
numai în acuzarea sa.
În ceea ce priveʓte instanʕele de judecată, s-a remarcat, în ultimul timp, un formalism excesiv cu
privire la administrarea probelor. Acest lucru este manifest ʓi la judecătorii dar ʓi la instanʕele
superioare cu ocazia exercitării căilor de atac. Nu întotdeauna legea prevede o sancʕiune pentru
administrarea unei probe, cu toate acestea există o tendinʕă de a nu mai readministra probele de
la fond sau probe noi în căile de atac.
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Se observă că, în general, ʓi în Codul de procedură penală ʓi în Codul de procedură civilă dreptul
la apărare are o reglementare zgârcită, dar care totuʓi există. Codul de procedură penală
bunăoară, la art.10 alin. (2) ʓi (5), prevede obligativitatea pentru organele judiciare de a asigura
exercitarea deplină ʓi efectivă a dreptului la apărare de către părʕi ʓi subiecʕii procesuali în tot
cursul procesului penal. Este prevăzut faptul că atât părʕile cât ʓi avocatul au dreptul să
beneficieze de timpul ʓi înlesnirile necesare pregătirii apărării. Această dispoziʕie legală nu este
dublată însă de o sancʕiune sau de o nulitate astfel încât dispoziʕiile legale mai sus amintite rămân
în practică fără efect.
Nesocotirea acestor dispoziʕii legale, neacordarea termenelor pentru pregătirea apărării, refuzul
de administrare a unor probe noi, judecarea în pripă a cauzelor sub imperiul celerităʕii, nepoliteʕea
ʓi comportamentul discreʕionar atât în faza urmăririi penale cât ʓi în timpul judecăʕii, creează
convingerea justiʕiabililor că justiʕia este o formă fără fond, că nu-ʓi pot dovedi dreptatea în
instanʕă. Această convingere se corelează în mod nefericit ʓi cu credinʕa că ʓi apărarea este
numai o formalitate ʓi că un avocat, oricât de bun ar fi, nu poate determina un proces în mod
corespunzător, fiind numai o sursă de cheltuieli. Din nefericire, această atitudine este alimentată
ʓi de unii avocaʕi care se prezintă în instanʕă prea puʕin pregătiʕi în cauzele angajate.
8. Deficienʖe în acordarea ajutorului public judiciar
Avocaʕii au reclamat, în mod constant, ineficacitatea legislaʕiei privind ajutorul public judiciar,
respectiv OUG nr. 51/2008 cu modificările ʓi completările ulterioare.
Acordarea ajutorului public judiciar este insuficientă ʓi vizează o cazuistică extrem de redusă.
Sumele stabilite ʓi acordate efectiv cu titlu de onorarii avocaʕiale în cazul în care ajutorul judiciar
constă în apărarea prin avocat sunt foarte mici ʓi oricum incapabile să stimuleze calitatea
activităʕii prestate de avocat. De cele mai multe ori, onorariile fixate nu se raportează la Protocolul
încheiat între Ministerul Justiʕiei ʓi U.N.B.R. privind remuneraʕia în caz de asistenʕă judiciară ʓi
sunt reduse în mod discreʕionar de către judecători, inclusiv până la nivelul unor sume modice,
anunʕate în ʓedinʕă publică, cu intenʕia vădită de a discredita activitatea avocaʕială.
Conform studiului privind accesul la justiʕie ʓi acordarea asistenʕei juridice prin avocat, realizat de
U.N.B.R., se observă o uʓoară creʓtere a numărului cererilor de acordare de ajutor public judiciar
în materie civilă formulate de justiʕiabili în anul 2016 faʕă de 2015, cu aproximativ 2,27%, ceea ce
arată interesul crescut al justiʕiabililor de a solicita acordare de ajutor public judiciar.
Deʓi numărul cererilor a înregistrat o uʓoară creʓtere, numărul cererilor admise a scăzut cu
aproximativ 4,63% în anul 2016 faʕă de anul precedent iar numărul cererilor respinse a crescut
cu aproximativ 12.66%.
Aceste informaʕii sunt aproximative, dat fiind faptul că nu s-au colectat informaʕii de la toate
instanʕele. Ele reflectă însă un trend ascendent al interesului justiʕiabililor pentru ajutorul public
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judiciar în materie civilă, ʓi un trend negativ al posibilităʕii de a beneficia de un astfel de ajutor, în
condiʕiile unei creʓteri semnificative a numărului de cereri respinse.
În ceea ce priveʓte numărul cererilor de acordare a ajutor public judiciar în materie civilă
formulate de justiʕiabili, situaʕia se prezintă în felul următor:
- Anul 2015: 24.838 cereri, din care admise: 14.934 ʓi respinse: 9.904;
- Anul 2016: 25.401 cereri, din care admise: 14.243 ʓi respinse: 11.158
Conform aceluiaʓi studiu, sumele acordate cu titlu de ajutor public judiciar în materie civilă au
înregistrat o scădere de aproximativ 42,57%.
Sume acordate de instanʕele judecătoreʓti cu titlu de ajutor public judiciar în materie civilă:
- Anul 2015: 26.168.942,32
- Anul 2016: 15.030.038,76
Aceste informaʕii sunt aproximative, dat fiind faptul că nu s-au colectat informaʕii de la toate
instanʕele. Ele reflectă însă un trend negativ al plăʕilor efectuate cu titlul de ajutor public judiciar.
Această scădere este în corelare directă cu numărul în creʓtere al cereri respinse de acordarea
de ajutor public judiciar.
8.1.

Principalele probleme semnalate în privinʕa reglementărilor privind ajutorul public
judiciar
8.1.1. Scutirea, reducerea sau eʓalonarea la plata taxelor judiciare de timbru nu
constituie în actuala reglementare un remediu efectiv
Scutirea, reducerea sau eʓalonarea la plata taxelor judiciare de timbru nu constituie în actuala
reglementare un remediu efectiv pentru limitările accesului la justiʕie prin taxarea majorată, date
fiind condiʕiile concrete de acordare a acestora prin menʕinerea pentru persoanele fizice a valorilor
ʓi limitelor prevăzute de Ordonanʕa de urgenʕă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public
judiciar în materie civilă modificată.
Imposibilitatea trasată de cadrul normativ de a beneficia de ajutor public judiciar atât sub forma
scutirii de plata taxei de timbru cât ʓi prin acordarea asistenʕei gratuite a unui avocat este de
natură să limiteze în mod semnificativ accesul liber la justiʕie.
8.1.2. Inexistenʕa cadrului legislativ privind asistenʕa judiciară gratuită în materie
civilă, sub forma apărării prin avocat, pentru persoanele juridice aflate în
dificultate
În ultimii ani, un număr tot mai mare de societăʕi comerciale se află în dificultate ʓi odată cu
acestea ʓi persoanele fizice au de suferit. Or, în reglementările naʕionale, societăʕile comerciale
au dreptul la asistenʕă judiciară numai prin reduceri ʓi eʓalonări la taxa de timbru. După cum ʓtim,
aceste reglementări nu permit, pentru persoanele juridice, alte forme de asistenʕă judiciară, cum
ar fi apărarea ʓi asistenʕa gratuită printr-un avocat sau gratuitatea taxelor de timbru.
Reglementările europene lasă statelor posibilitatea de opʕiune cu privire formele de asistenʕă
judiciară. Totuʓi, ar trebui să analizăm dacă, în contextul de ansamblu al mecanismului de
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acordare a asistenʕei judiciare de către statul român, principiul efectivităʕii accesului la justiʕie este
funcʕional în privinʕa persoanelor juridice, care, aflându-se în dificultate, nu pot beneficia de
dreptul la apărare. Aceasta cu atât mai mult cu cât Curtea Constituʕională din România a desfiinʕat
recent dispoziʕiile privind obligativitatea reprezentării în recurs, de către avocat, atât a persoanei
fizice, cât ʓi a persoanei juridice .
8.1.3. Interdicʕia asigurării asistenʕei judiciare de către avocatul care a asigurat
asistenʕa extrajudiciară – o îngrădire a accesului la justiʕie
Prevederile art. 36 din OUG 58/2008, preluate de Regulamentul SAJ constituie o reală îngreunare
a accesului cetăʕenilor la justiʕie. Conform acestor prevederi, avocatul care a acordat asistenʕă
extrajudiciară nu poate acorda asistenʕă judiciară aceleiaʓi persoane pentru valorificarea sau
apărarea aceluiaʓi drept sau interes. Aceste reglementări constituie o sursă de nemulʕumire
pentru avocaʕi, dar mai ales pentru justiʕiabili, care de cele mai multe ori ar dori să rămână cu
avocatul care le cunoaʓte cel mai bine situaʕia.
8.1.4. Inexistenʕa cadrului legislativ pentru a se putea beneficia de ajutor public
S-a subliniat de Congres că este nepotrivită inexistenʕa cadrului legislativ pentru a se beneficia
de ajutor public sub forma asistenʕei prin avocat, inclusiv în faza de consiliere, mediere, conciliere,
etc.
8.1.5. Tratamentul incorect al instituʕiei curatelei judiciare
Deʓi instituʕia este încredinʕată spre administrare prin Noul cod de procedură civilă judecătorului,
iar calitatea de ”curator judiciar” este legal atribuită avocatului, tratamentul remunerării muncii
curatorului judiciar este lipsit de orice reguli sau bune practici, refuzate a fi elaborate sau urmărite
de către CSM sau Ministerul Justiʕiei!
Remuneraʕia fixată de judecător nu are nici un criteriu, iar ”plăcerea” de a se fixa remuneraʕii de
”5 lei”(!) a devenit o practică extrem de nocivă!
Orice efort instituʕional al U.N.B.R. s-a lovit de ”protecʕia independenʕei judecătorului”, în numele
căreia ”curatela judiciară” a devenit o adevărată activitate lipsită de orice cointeresare.
9. Lipsa garanʖiilor corespunzĄtoare în privinʖa asistenʖei juridice gratuite în cauzele
penale
9.1. Inconsecvenʕe în ceea ce priveʓte asistenʕa juridică din oficiu a persoanelor vătămate,
a părʕilor civile sau a părʕilor responsabile civilmente.
Asistenʕa juridică din oficiu a persoanelor vătămate, a părʕilor civile sau a părʕilor responsabile
civilmente nu este garantată corespunzător de dispoziʕiile art. 93 alin. (5) din Codul de procedură
penală, care lasă asigurarea acesteia la latitudinea organului judiciar, spre deosebire de ipoteza
suspectului sau inculpatului a cărei asistenʕă este obligatorie în condiʕii determinate.
Din păcate, Protocolul încheiat cu Ministerul Justiʕiei în 10.06.2015 nici nu distinge între cele două
ipoteze ale asistenʕei judiciare a persoanelor vătămate sau a părʕilor civile, ʓi nici nu acoperă
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perfect ipoteza art. 80 ʓi art.85 din Codul de procedură penală. În acest context, accesul la justiʕie
al numărului mare (respectiv foarte mare) de persoane /părʕi nu este facilitat, fiind neglijat numai
în scopul degrevării organelor judiciare de sarcina exercitării eventualei acʕiuni civile ʓi a citării
părʕilor. Asigurarea dreptului la apărare al colectivităʕilor de persoane vătămate ʓi părʕi civile prin
desemnarea unui avocat din oficiu care ”să le reprezinte interesele” impune reformarea întregii
instituʕii (ansamblul normelor legale, statutare ʓi protocolare care guvernează asistenʕa judiciară
a persoanelor vătămate sau a părʕilor civile) prin adoptarea unor norme speciale în toate palierele
de reglementare, începând cu legea ʓi terminând cu protocolul ʓi regulamentul asistenʕei
judiciare.
Legea procesuală prevede, din raʕiuni distincte ʓi chiar străine de asigurarea dreptului la apărare
al părʕilor civile sau persoanelor vătămate, posibilitatea organelor judiciare de a desemna avocaʕi
din oficiu care să reprezinte interesele unui ”număr mare” (respectiv foarte mare) de
persoane/părʕi care nu au interese contrare în condiʕiile art. 80 ʓi art. 85 din Codul de procedură
penală. Aceste norme au exclusiv menirea de a degreva sarcina organelor judiciare, asigurând
”productivitate” prin deblocarea instrumentării acʕiunilor colective.
Pe de altă parte, aceste norme imprimă o veritabilă ”formă fără fond” dreptului la apărare. În acest
sens, însăʓi terminologia folosită de legiuitor este străină de instituʕia dreptului la apărare - pentru
a le reprezenta interesele - constituind în cel mai bun caz, o adăugire, o grefă în această instituʕie.
Or, asigurarea eficacităʕii dreptului la apărare în lipsa unei reglementări corespunzătoare a
regimului acʕiunilor colective - în special în contextul remunerării avocaʕilor în condiʕiile prevăzute
în Protocolul încheiat cu Ministerul Justiʕiei la 10.06.2015 - constituie o utopie. În acest sens,
atragem atenʕia asupra împrejurării că onorariul stabilit de dispoziʕiile art. 5 lit. d) teza a II-a, ”10
lei pentru fiecare parte”, nu acoperă nici costurile corespondenʕei cu acestea.
9.2.

Omisiunea legiuitorului de a prevedea orice formă de ajutor public extrajudiciar în
materie penală
Este semnalată omisiunea legiuitorului de a prevedea orice formă de ajutor public extrajudiciar în
materie penală. Astfel, în vreme ce ajutorul public judiciar reglementează în sfera nepenală
asistenʕa extrajudiciară, nicio normă procedurală sau din cuprinsul Legii nr. 51/1995 nu prevede
asigurarea unei asistenʕe extrajudiciare în materie penală.
10. Alte deficienʖe ale sistemului asistenʖei juridice gratuite
10.1. Practica neunitară privind asistenʕa juridică prin avocat în legi speciale
Aspecte de practică neunitară se regăsesc în cauzele în care legile speciale reglementează
obligativitatea asistenʕei judiciare prin avocat, cum ar fi cauzele al căror obiect îl reprezintă
emiterea ordinelor de protecʕie sau refugiaʕi, precum ʓi altele. Practica instanʕelor este
inconstantă, în sensul că există situaʕii în care instanʕele solicită barourilor să desemneze avocat
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din oficiu, care să asigure reprezentarea/ asistarea părʕii din dosar, precum ʓi situaʕii în care
instanʕele de judecată admit ʓi în aceste dosare cereri de acordare a ajutorului public judiciar
constând în suportarea onorariului avocaʕial.
În ceea ce priveʓte solicitările instanʕei de a desemna avocaʕi din oficiu care să asigure
reprezentarea/asistarea părʕii în cauzele în care legea prevede această obligativitate, în cele mai
multe situaʕii nu se stabileʓte un onorariu cuvenit avocatului care este/va fi desemnat.
10.2. Asistenʕa judiciară ignoră încă unele domenii de bază juridice ʓi sociale
Se constată că asistenʕa judiciară (gratuită) ignoră încă unele domenii de bază juridice ʓi sociale
fără a progresa în reglementarea sa, iar o multitudine de instrumente juridice au fost elaborate
fără a garanta drepturile persoanelor în această privinʕă.
10.3. Lipsa unui tratament specific care să includă consiliere preliminară anumitor grupuri
vulnerabile.
Aceste grupuri vulnerabile ar putea fi victimele violenʕei bazate pe gen, asistenʕă la penitenciar,
minori, persoane în vârstă, emigranʕilor ʓi a invalizilor.
10.4. Interdicʕia asigurării asistenʕei judiciare de către avocatul care a asigurat asistenʕa
extrajudiciară – o îngrădire a accesului la justiʕie
Prevederile art. 36 din OUG 58/2008, preluate de Regulamentul SAJ constituie o reală îngreunare
a accesului cetăʕenilor la justiʕie. Conform acestor prevederi, avocatul care a acordat asistenʕă
extrajudiciară nu poate acorda asistenʕă judiciară aceleiaʓi persoane pentru valorificarea sau
apărarea aceluiaʓi drept sau interes. Aceste reglementări constituie o sursă de nemulʕumire
pentru avocaʕi, dar mai ales pentru justiʕiabili care de cele mai multe ori ar dori să rămână cu
avocatul care le cunoaʓte cel mai bine situaʕia.
10.5. Lipsa unor garanʕii adecvate în privinʕa dreptului de interpretare ʓi traducere
Acest drept trebuie să fie garantat nu numai pentru acte de procedură în care beneficiarul trebuie
să intervină, dar, de asemenea, pentru ca el/ea să fie în deplină cunoʓtinʕă a procedurilor ʓi în
comunicarea cu avocatul.
Avocaʕii au semnalat ca incident frecvent refuzul instanʕelor de a asigura ajutor public judiciar
pentru asigurarea unui traducător pentru partea care nu vorbeʓte limba română. În schimb se
solicită barourilor desemnarea unui avocat vorbitor de diferite limbi străine, care să-l asiste pe
justiʕiabil. Această situaʕie nu este corectă având în vedere că justiʕiabilul are dreptul la ajutor
public judiciar cu care poate beneficia inclusiv de serviciile publice ale unui traducător.
Prin această practică se încalcă art. 225 Cod procedură civilă , care prevede că atunci când una
dintre părʕi sau dintre persoanele care urmează să fie ascultate nu cunoaʓte limba română,
instanʕa va folosi un traducător autorizat. Dacă părʕile sunt de acord, judecătorul sau grefierul
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poate face oficiul de traducător. În situaʕia în care nu poate fi asigurată prezenʕa unui traducător
autorizat, se vor aplica prevederile art. 150 alin. (4). Din aceste dispoziʕii rezultă că în anumite
cazuri judecătorul sau grefierul pot face oficiul de traducător, nu avocatul.
11.

Propunerile Departamentului de coordonare a asistenʖei judiciare al U.N.B.R.
referitoare la accesul la justiʖie ʔi asistenʖa judiciarĄ gratuitĄ prin avocat

A se vedea articolul ”Accesul la justiʕie. Asistenʕa judiciară (gratuită) prin avocat”, publicat pe siteul U.N.B.R. la data de 01.11.2016 (http://uniuneabarourilor.ro/accesul-la-justitie-asistentajudiciara-gratuita-prin-avocat-2/ )
12.

Cuantumul redus al onorariilor prevĄzute în Protocolului încheiat între U.N.B.R. ʔi
Ministerul Justiʖiei în 2015

Problemele întâlnite în acest sector sunt mai vechi, concentrate în jurul stabilirii cuantumului
onorariilor avocaʕiale cuvenite avocatului pentru activitatea prestată. Există încă situaʕii în care se
procedează la aprecieri subiective asupra cuantumului onorariilor, reducându-se în mod
discreʕionar ʓi arbitrar. Sumele stabilite prin Protocol sunt oricum destul de scăzute, diminuarea
acestora ducând de multe ori în derizoriu onorariul final cuvenit avocatului.
S-a semnalat foarte frecvent că sumele stabilite cu titlu de onorarii avocaʕiale pentru asigurarea
asistenʕei juridice sunt de foarte multe ori mici, incapabile să asigure calitatea activităʕii prestate
de avocat.
Protocolul privind remuneraʕiile cuvenite la asistenʕa judiciară ar trebui să fie modificat, în sensul
creʓterii lor. Se impune o intervenʕie rapidă asupra reglementărilor existente, care să nu mai
permită aprecieri subiective asupra cuantumului onorariilor avocaʕiale.
S-a apreciat că se impune renegocierea Protocolului încheiat între U.N.B.R. ʓi Ministerul Justiʕiei
referitor la onorariile pentru prestaʕiile din oficiu ale avocaʕilor privind următoarele:
 majorarea onorariilor din oficiu, cu cel puʕin 30% în general, iar în etapa judecăʕii cu cel puʕin
50%;
 imposibilitatea reducerii onorariilor de către instanʕele de judecată;
 introducerea unor prevederi pentru situaʕia specifică barourilor pe a căror rază de activitate
există penitenciar, cu referire la situaʕia audierilor de către organele de urmărire penală care se
deplasează din alte judeʕe;
 includerea în onorariu a cheltuielilor de deplasare ale avocatului la penitenciare, parchete,
instanʕe din afara razei de acʕiune a baroului;
 plata distinctă a avocaʕilor din oficiu în etapa soluʕionării măsurilor preventive;
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Alte propuneri se referă la elaborarea unui Ghid de bune practici privind criteriile de stabilire a
onorariilor minimale; scutirea de impozit a onorariilor avocaʕilor din oficiu; anularea măsurii de a
se reʕine de către Barou 1%;
13.

Alte forme de asistenʖĄ juridicĄ pentru persoane defavorizate

În cadrul Congresului, s-a pus problema avocaturii pro-bono, precum ʓi a altor furnizori de
asistenʕă juridică gratuită pentru cei defavorizaʕi.
S-a propus modificarea/completarea Normei Metodologice nr. 1 a Departamentului de
Coordonare a Asistenʕei Juridice (D.C.A.J.) de acordare cu titlu gratuit a asistenʕei de specialitate
juridică de către decanul baroului, în sensul că fiecare avocat poate decide să presteze o activitate
„pro-bono”, fără a fi necesar acordul decanului/baroului;
S-a mai învederat că sistemul legislativ este necorelat în mod deliberat cu prevederile Legii nr.
51/1995 pentru organizarea ʓi exercitarea profesiei de avocat în cazul în care prin legi speciale
se permite ca ʓi alʕi furnizori să asigure asistenʕă juridică, mai ales cu argumentul că astfel de
situaʕii sunt profitabile celor care sunt defavorizaʕi. S-a ajuns la situaʕia în care se practică o
veritabilă ”avocatură clandestină” cu încălcarea legii speciale ʓi cu încurajarea resentimentului
profesional faʕă de cei care convin cu astfel de entităʕi inclusiv practicarea avocaturii pro-bono, cu
nesocotirea sau eludarea cadrului legal în vigoare privind acordarea asistenʕei avocaʕiale gratuite
prin decizia decanului, instituʕie de tradiʕie în sistemul legislaʕiei române privind profesia de
avocat. Un studiu cu privire la această problemă este necesar să fie pus la dispoziʕia autorităʕilor
implicate în activitatea de sistematizare a legislaʕiei, inclusiv Consiliului Legislativ.
14.

Accesul la justiʖia Curʖii Europene a Drepturilor Omului

Corpul profesional al avocaʕilor ʓi-a manifestat îngrijorarea cu privire la accesul la jurisdicʕia Curʕii
Europene a Drepturilor Omului. Lipsa de transparenʕă a mecanismului de filtrare ʓi de stabilire a
regimului inadmisibilităʕilor în raport de care se pronunʕă soluʕiile judecătorului unic în raport de
nedefinirea clară ʓi imprevizibilitatea în interpretare în Ghidul de admisibilitate ʓi Regulamentul
Curʕii a unor concepte precum „lipsa vădită de fundament”, împiedică avocaʕii să îʓi sfătuiască
cel mai bine clienʕii asupra ʓanselor de admisibilitate a cauzei ʓi să reducă numărul de cereri vădit
inadmisibile.
Este afectat în substanʕa sa dreptul de acces la o procedură imparʕială prin raportare la misiunea
magistraʕilor detaʓaʕi de a întocmi rapoartele de admisibilitate, care stau la baza hotărârii
judecătorului unic, în condiʕiile în care aceʓtia sunt plătiʕi de statul român care este parte în cadrul
procedurii, rezultată din justificarea publică a Ministerului Justiʕiei, însuʓită ʓi de CSM în hotărârile
de aprobare a detaʓărilor: ”Datorită preocupărilor autorităʕilor române pentru detaʓarea juriʓtilor
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independenʕi la CEDO, numărul cererilor româneʓti aflate pe rolul Curʕii a scăzut cu 29%, acest
rezultat datorându-se, în mare parte, aportului celor 3 juriʓti naʕionali detaʓaʕi".
Modalitatea de recrutare a grefierilor ʓi raportorilor Curʕii Europene din rândul magistraʕilor români
prin detaʓarea judecătorilor ʓi procurorilor la Grefa Curʕii, cu avizul CSM este neconformă cu
reglementările interne – art. 125 din Constituʕie, Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor ʓi
procurorilor ʓi prin raportare la standardele convenʕionale de asigurare a unui proces echitabil, ce
include ʓi dreptul la un tribunal imparʕial inclusiv la nivelul Curʕii în aplicarea art. 6 din Convenʕie.
Congresul Avocaʕilor din 2017 a lansat un Apel cĄtre autoritĄʖile competente, care cuprinde o
serie de propuneri de acʕiune în vederea asigurării unui real acces la justiʕia Curʕii Europene a
Drepturilor Omului. Acestea sunt:
- identificarea bunelor practici, referitoare la tipuri de măsuri concrete care pot fi adoptate;
- asigurarea finanʕării pentru formarea profesională a profesioniʓtilor din domeniul juridic implicaʕi
(judecătorilor, procurorilor ʓi avocaʕilor), precum ʓi pentru activităʕile de conʓtientizare a
Convenʕiei ʓi a jurisprudenʕei Curʕii pentru a remedia deficienʕele în ceea ce priveʓte punerea în
aplicare a Convenʕiei, prin care să se abordeze în comun problemele legate de punerea în
aplicare a Convenʕiei în România, utilizând potenʕialul programului de formare pan-europeană
pentru drepturile omului pentru profesioniʓti (Programul HELP) al Consiliului Europei;
- aducerea la îndeplinire a direcʕiilor de acʕiuni circumscrise Strategiei Guvernamentale în
domeniul formării profesionale a magistraʕilor ʓi avocaʕilor cu suportul financiar al statului;
- asigurarea accesului la informaʕia juridică - ca premisă a dreptului de acces la justiʕie prin
traducerea hotărârilor de principiu ʓi / sau elaborarea unor rezumate ale acestor hotărâri în limba
română;
- îmbunătăʕirea căilor interne de recurs, fie prin crearea unor noi căi de atac (inclusiv preventivă,
judiciară sau în alt mod), fie prin interpretarea căilor de atac existente sau a dreptului procedural
intern, în conformitate cu obligaʕiile care decurg din articolul 13 din Convenʕie ʓi pentru a sprijini
punerea în aplicare a Convenʕiei la nivel naʕional;
- transparentizarea criteriilor de admisibilitate ale unei cereri, având în vedere forma actuală a
formularului plângerii, în concordanʕă cu art. 6 din Convenʕie;
- precizarea în Regulamentul Curʕii ʓi în Ghidul de admisibilitate cu mai multă acurateʕe a
motivelor de respingere ca inadmisibilă a unei cereri, care să asigure previzibilitatea modului de
interpretare în etapa de filtru a condiʕiilor de admisibilitate;
- motivarea deciziilor de inadmisibilitate în raport de condiʕiile de admisibilitate prevăzute la art.
34 ʓi 35 din Convenʕie sau comunicarea referatului/raportului care a stat la baza soluʕiei
pronunʕate de judecătorul unic, cu indicarea măcar sumară, enumerativă a condiʕiilor constatate
ca neîndeplinite; completarea Regulamentului Curʕii pe aspectul stabilirii atribuʕiilor raportorilor
nejudiciari în acest sens, de natură să conducă la remedierea unor deficienʕe rezultate din
practica formulării plângerilor, la îmbunătăʕirea practicii avocaʕiale specifice cererilor adresate
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Curʕii în concordanʕă cu criteriile de apreciere aplicate de Curte ʓi a asigurarea nivelului de
transparenʕă obligatoriu în cadrul unei astfel de proceduri;
- reformarea sistemului de recrutare a grefierilor ʓi raportorilor într-o modalitate care să excludă
conflictele de interese rezultate din acceptarea magistraʕilor români la Grefa Curʕii ʓi asigurarea
astfel a dreptului la imparʕialitatea procedurii în faʕa Curʕii;
- reforma sistemului Convenʕiei să permită asigurarea efectivă a dreptului de acces la jurisdicʕia
Curʕii Europene a Drepturilor Omului, iar justiʕiabilul să aibă ”o oportunitate clară, practică de a
contesta un act care constituie o ingerinʕă în drepturile sale”.
15.

Accesul la informaʖia juridicĄ ca garanʖie a accesului la justiʖie

S-a pus în evidenʖĄ obligativitatea Statului de a asigura un acces liber, neîngrădit (gratuit) ʓi
efectiv la informaʕia juridică (legislaʕie ʓi jurisprudenʕă), ca o condiʕie a accesului la justiʕie.
15.1. Accesul la acte normative
În ceea ce priveʓte accesul la acte normative, s-a arătat că aceste informaʕii nu se pot accesa
în mod eficient din Monitorul Oficial întrucât nu permite nici actualizarea textului actelor normative
cu modificările intervenite ulterior, nici căutarea eficientă a unor acte normative.
Sistemul susʕinut din fonduri publice – legislatie.just.ro are carenʕe sub aspectul căutării după
conʕinutul actului normativ ʓi al legăturii între textul actului normativ ʓi jurisprudenʕa relevantă.
Sistemele private care se accesează cu parolă sunt de preferat, însă costurile sunt prohibitive.
15.2. Accesul la jurisprudenʕă
Sistemele de stocare a jurisprudenʕei nu permit, la acest moment, o căutare eficientă a hotărârilor
judecătoreʓti. Problema este că în sistemul ECRIS ʓi în sistemul Portalului Instanʕelor de
Judecată, fiecare instanʕă, respectiv personalul grefei fiecărei instanʕe, clasifică în mod diferit
obiectul cauzelor. Nu există un nomenclator comun, care să fie folosit pentru a clasifica
jurisprudenʕa după criterii unitare.
Propuneri: s-a evidenʕiat necesitatea creării unor criterii universale de clasificare (ʓi căutare) a
jurisprudenʕei, cum este identificatorul european de jurisprudenʕă, aʓa-numitul Cod ECLI, care
este un număr de identificare informatică pentru hotărârea respectivă. Avantajele unui astfel de
sistem constau în faptul că ajută la crearea unei legături între jurisprudenʕă ʓi textul actelor
normative.
O altă problemă care trebuie abordată cu privire la accesul la jurisprudenʕă este problema
anonimizării excesive a hotărârilor judecătoreʓti. Există o decizie a CSM, numărul 308/2009, care,
statuând asupra nevoii de anonimizare a hotărârilor care se publică în astfel de sisteme a arătat
că numele ʓi prenumele magistraʕilor care participă nu trebuie înlăturate din aceste hotărâri,
40


întrucât se subminează scopul de transparentizare a actului de justiʕie. Există riscul de introducere
a unor hotărâri false, fără date de identificare.
15.3. Accesul avocaʕilor la dosarul electronic al cauzei
În legătură cu informaʕiile din bazele de date, există două sisteme majore: primul sistem fiind
sistemul ECRIS, care era sistemul de bază, ʓi apoi unele curʕi de apel (Cluj, Oradea ʓi Timiʓoara)
– au deschis sisteme de accesare online a conʕinutului dosarului, care sunt foarte binevenite.
Sunt însă probleme cu criptarea informaʕiilor, ceea ce înseamnă că terʕe persoane pot accesa
aceste date de pe site-ul respectiv, interpunându-se în comunicarea dintre justiʕiabil ʓi serverul
site-ului.
S-a propus ca Sistemul ECRIS să conʕină, într-un câmp separat, numele avocatului care
reprezintă clientul în cauză. Astfel datele avocatului sunt înregistrate într-un fel care ar permite
comunicarea chiar accelerată cu avocatul ʓi, pe de altă parte, fiindcă astfel s-ar putea crea o
legătură între sistemul ECRIS ʓi tabloul avocaʕilor, astfel încât s-ar detecta mai uʓor cazurile de
exercitare fără drept a profesiei de avocat.
Accesul la astfel de sisteme, care dezvăluie conʕinutul dosarului, ar trebui regândit, în principal
pe liniile modalităʕii de accesare prin avocaʕi. Ar trebui să se permită numai avocaʕilor, în condiʕii
de confidenʕialitate, să acceseze aceste site-uri, dacă accesul nu este făcut personal de către
justiʕiabil.
În anul 2011 s-a permis accesul în sistemul ECRIS pentru avocaʕi, dar încă nu s-a materializat.
Ar fi nevoie de acest acces în special întrucât accesarea dosarelor pe modalitatea ”manuală” este
o procedură anevoioasă, durează, costă, dacă e vorba de deplasarea la o instanʕă cu sediul în
altă localitate.
Sistemele informatice pentru accesarea dosarului nu satisfac în totalitate cerinʕele pentru
protecʕia datelor personale. De exemplu, Portalul Instanʕelor de Judecată abia satisface criteriile,
respectiv nici nu le satisface în privinʕa listării numelui justiʕiabililor. Trebuie avute în vedere
criteriile mult mai restrictive de protecʕie a datelor, prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016
privind protecʕia persoanelor fizice în ceea ce priveʓte prelucrarea datelor cu caracter personal ʓi
privind libera circulaʕie a acestor date ʓi de abrogare a Directivei 95/46/CE. Acest Regulament
urmează să-ʓi producă efectele de la 25 mai 2018 ʓi există riscul interzicerii listării cauzelor după
numele justiʕiabililor.
Această formă de lipsire de acces a justiʕiabilului la aceste date, care sunt foarte utile pentru
gestionarea dosarului, poate fi completată doar dacă există o categorie profesională care poate
să acceseze aceste date în condiʕii de siguranʕă a datelor cu caracter personal. Avocaʕii fiind ʕinuʕi
să respecte secretul profesional, inclusiv prin art. 11 din legea de organizare a profesiei, sunt
categoria perfectă care să poată oferi acces informatic la dosar dacă s-ar ivi o astfel de situaʕie.
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15.4. Accesul avocaʕilor la baze de date specializate
Sunt o serie de baze de date specializate la care avocaʕii nu au acces, deʓi accesul s-a acordat
altor profesii juridice. Acestea sunt sistemul Agenʕiei Naʕionale de Cadastru ʓi Publicitate
Imobiliară, care poate fi accesat de notarii publici sub două portaluri cu obiecte diferite. Există
odată sistemul RGI On-line, care permite efectuarea anumitor operaʕiuni direct în sistemul bazelor
de date al cărʕilor funciare, care facilitează plăʕile pentru extrasele de carte funciară etc.; ʓi există
sistemul E-terra, care conʕine date pe baza cărora un imobil poate fi identificat, respectiv date în
legătură cu intabularea imobilului respectiv, care, de asemenea, sunt accesibile notarilor publici.
Ar exista un interes pentru profesia de avocat să acceseze ʓi registrele notariale, în special
registrele în care se înregistrează procurile speciale, respectiv în care se înregistrează procedurile
succesorale. În cazul procurilor speciale avocatul trebuie să identifice clientul, trebuie să ʓtie cine
este clientul adevărat – aceasta este o obligaʕie ʓi de prevenire a spălării banilor; ʓi, pe de altă
parte, accesul la acest sistem pentru U.N.B.R. ar ajuta în lupta împotriva avocaturii clandestine,
sistemul arătând fiecare persoană de câte mandate a beneficiat. Dacă există persoane care, pe
bază de mandat autentic exercită (fraudulos) profesia de avocat, prin acest sistem, aceste
persoane pot fi depistate în minute.
Accesul la registrul procedurilor notariale ar fi binevenit pentru pregătirea înaintării cererilor de
chemare în judecată, pentru evitarea problemelor de la art. 200.
S-a făcut propunerea ca U.N.B.R. să se transforme inclusiv într-un operator care furnizează
certificate digitale calificate, aʓa-numitele semnături electronice, avocaʕilor. Utilizarea acestor
semnături electronice ar fi benefică pentru o altă soluʕie, care ar ajuta, pe de o parte, la degrevarea
instanʕei ʓi, pe de altă parte, la accelerarea administrării justiʕiei, respectiv crearea unei proceduri
electronice accelerate de judecată, unde actele se depun de către avocaʕi – evident, procedura
ar fi, cel puʕin în prima fază, accesibilă numai avocaʕilor care au cunoʓtinʕele de specialitate ʓi
care au semnătura electronică. Existenʕa acestor certificate digitale ar fi necesară pentru ca
registrul electronic al actelor atestate să se poată crea ʓi să se poată crea într-o anumită formă,
respectiv să conʕină actele atestate ca un registru de publicitate.
15.5. Accesul la informaʕii generale necesare pentru iniʕierea unei acʕiuni în justiʕie
Există probleme mari în ceea ce priveʓte luarea unor măsuri adecvate pentru informarea
publicului referitor la amplasarea ʓi competenʕele instanʕelor, precum ʓi asupra modului de iniʕiere
a unei acʕiuni în instanʕă sau de apărare în cadrul unei astfel de acʕiuni, aʓa cum prevede
Recomandarea nr. 7 din 1981 privind mijloacele de facilitare a accesului la justiʖie (adoptată
de Comitetul Miniʓtrilor în 14 mai 1981, la a 68-a reuniune a delegaʕilor miniʓtrilor).
După apariʕia Codurilor civil ʓi de procedură civilă nu s-au luat măsurile adecvate pentru
informarea publicului referitor la sancʕiunile posibile în lipsa unei conduite prescrise de cod
precum ʓi incidenʕa termenelor de decădere cu repercusiuni grave asupra drepturilor procesuale.
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Este inacceptabil să se pornească de la prezumʕia cunoaʓterii legii de către persoane cu o
capacitate redusă de percepʕie, înʕelegere ʓi informare, astfel încât sunt necesare acʕiuni de
informare a publicului pentru a nu periclita accesul la justiʕie. Procesul civil ar trebui să se
desfăʓoare după reguli simple, pe înʕelesul publicului.
S-a propus realizarea unei colaborări între Ministerul Justiʕiei ʓi U.N.B.R. pentru înfiinʕarea unui
serviciu de informare a cetăʕeanului, servicii care să fie prestate de avocaʕi, având în vedere că
instanʕele nu pot acorda consultanʕă justiʕiabililor.
15.6. Dreptul la informare în cadrul procedurilor penale
Directiva 2012/13/UE privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale stabileʓte că
statele membre trebuie să informeze persoanele suspectate sau acuzate cu privire la drepturile
pe care acestea le au, inclusiv dreptul de a fi asistat de un avocat ʓi dreptul de a păstra tăcerea.
În temeiul acestei directive, suspecʕilor ʓi persoanelor acuzate care sunt arestate trebuie să li se
furnizeze o ”Notă scrisă privind drepturile” ce conʕine informaʕii cu privire la alte drepturi
suplimentare, inclusiv dreptul de a avea acces la documente referitoare la propria cauză, aflate
în posesia autorităʕilor competente – cum ar fi probe – precum ʓi dreptul de acces la asistenʕă
medicală de urgenʕă. Directiva face parte din ”foaia de parcurs” a UE pentru consolidarea
drepturilor procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale.
La data de 12 mai 2017, pe site-ul UNBR a fost publicat documentul intitulat scrisoare cu privire
la drepturi care are rol de informare scrisă ce ar trebui înmânată suspecʕilor, inculpaʕilor sau
persoanelor în cadrul procedurilor penale ori persoanelor căutate în baza unui mandat european
de arestare, cu privire la drepturile acestora. Scrisoarea a fost elaborată de Uniunea Naʕională a
Barourilor din România prin Departamentul de Coordonare a Asistenʕei Judiciare.
*
Raportul a fost întocmit de Preʓedintele UNBR av. dr. Gheorghe Florea pe baza înregistrărilor
lucrărilor Congresului. Dezbătut ʓi avizat de Comisia Permanentă.
Bibliografie:
Revista ”Avocatul 2017„ ʓi materialele de lucru ale Congresului avocaʕilor 2017 care pot fi
accesate la adresa www.unbr.ro
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/ŶƚƌĞďĂƌĞĂŶƌ͘ϰ͗ŶƵŵĉƌƵůĐĞƌĞƌŝůŽƌĚĞĐŚĞŵĂƌĞŠŶũƵĚĞĐĂƚĉŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉĐĂƌĞĂƵĨŽƐƚĂŶƵůĂƚĞŠŶƉƌŽĐĞĚƵƌĂƌĞŐƵůĂƌŝǌĉƌŝŝĐĞƌĞƌŝůŽƌĚĞĐŚĞŵĂƌĞŠŶũƵĚĞĐĂƚĂŠŶϮϬϭϱƕŝϮϬϭϲ͘

^ƚƵĚŝƵƉƌŝǀŝŶĚĂĐĐĞƐƵůůĂũƵƐƚŝƜŝĞƕŝĂĐŽƌĚĂƌĞĂĂƐŝƐƚĞŶƜĞŝũƵƌŝĚŝĐĞƉƌŝŶĂǀŽĐĂƚ
ͲĐĞŶƚƌĂůŝǌĂƚŽƌƌĂƐƉƵŶƐƵƌŝŝŶƐƚĂŶƚĞϮϬϭϱƐŝϮϬϭϲͲ

hE/hEEԐ/KE> ZKhZ/>KZ/EZKDE/

Ϭ

Ϭ
Ϯϱϵ
ϮϭϮ

ϭ͘Ϯϯϴ
ϱϮ
Ϭ
Ϭ
ϭϵϳ
ϭϰϰ

ϭϬ
ϴϲ
ϭϳ
Ϯϳϱ
ϲϬ
ϭϮϳ
ϭϬϭ
ϭ͘ϱϭϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

ϮϬϭϱ

WĂŐŝŶĂϭĚŝŶϳ

Ϭ

Ϭ
ϭϰϴ
ϮϭϮ

ϭ͘ϯϱϱ
ϰϮ
Ϭ
Ϭ
ϮϵϬ
ϭϵϴ

ϭϬ
ϳϬ
ϭϱ
ϭϲϳ
ϲϭ
ϮϬϳ
ϵϴ
ϭ͘Ϭϵϯ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

ϮϬϭϲ

2ŶƚƌĞďĂƌĞĂϰ
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Ϯϳ
Ϯϴ
Ϯϵ
ϯϬ
ϯϭ
ϯϮ
ϯϯ
ϯϰ
ϯϱ
ϯϲ
ϯϳ
ϯϴ
ϯϵ
ϰϬ
ϰϭ
ϰϮ
ϰϯ
ϰϰ
ϰϱ
ϰϲ
ϰϳ
ϰϴ
ϰϵ
ϱϬ
ϱϭ
ϱϮ
ϱϯ

Eƌ͘
ƌƚ͘

dƌŝďƵŶĂůƵů/>&Ks
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂh&d
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂKZEdh
dƌŝďƵŶĂůƵůd>KZDE
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂZKb/KZ/s
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂdhZEhD 'hZ>
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂs/>
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂ/DE/
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂ>yEZ/
dƌŝďƵŶĂůƵů>h:
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂ>h:ͲEWK
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂ:
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂ',Z>
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂ,h/E
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂdhZ
dƌŝďƵŶĂůƵůDZDhZb
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂ/DZ

dƌŝďƵŶĂůƵů'/hZ'/hнŝŶƐƚĂŶԑĞĂƌŽŶĚĂƚĞ

dƌŝďƵŶĂůƵů > Zb/
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂ > Zb/
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂ>,>/hͲ'Z
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂK>dE/Ԑ
dƌŝďƵŶĂůƵů/>KD/Ԑ
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂ&dbd/
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂ^>KK/
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂhZ/E/

dƌŝďƵŶĂůƵůhhZbd/нŝŶƐƚĂŶԑĞĂƌŽŶĚĂƚĞ

/E^dEd
ϯ͘ϰϱϰ
ϰϲ
ϰϰ
Ϯϱ
ϭ
ϱϱ
ϴϴ
ϭϬϲ
ϱϮ
ϰϯϱ
Ϯϱϯ
ϮϬϵ
Ϯϰϰ
ϱϰ
ϳϮ
ϰϱ
ϯϮ
ϱϱ
ϳϮ
ϭϭϱ
ϰϳϭ
ϴϰ
ϰϬ
Ϯϲ
ϭϯϯ
ϵϲ
ϭϭϮ

ϰ͘ϬϬϯ
ϯϲ
ϴϮ
ϯϲ
ϭϯ
ϱϱ
ϲϯ
ϭϭϴ
Ϯϵ
ϯϵϯ
ϯϮϳ
ϲϬϳ
Ϯϳϯ
ϱϬ
ϭϭϰ
ϰϰ
ϰϬ
ϯϴ
ϭϬϮ
ϭϭϵ
ϯϵϭ
ϰϰ
ϱϱ
ϯϭ
ϭϭϱ
ϭϭϭ
ϭϳϵ

2ŶƚƌĞďĂƌĞĂϭ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϲ
ϭ͘ϱϴϬ
Ϯϯ
ϯϴ
ϭϴ
ϭ
ϰϭ
ϱϵ
ϱϵ
Ϯϴ
Ϯϱϭ
ϵϯ
ϱϲ
ϭϯϮ
ϰϱ
ϰϴ
ϰϮ
ϭϲ
ϰϵ
ϱϱ
ϳϮ
Ϯϭϱ
ϰϲ
Ϯϵ
ϭϴ
ϲϲ
ϳϯ
ϵϮ

ĂĚŵŝƐĞ
ϭ͘ϲϴϴ
Ϯϯ
ϲ
ϳ
Ϭ
ϭϰ
Ϯϵ
ϰϱ
Ϯϰ
ϭϴϰ
ϭϲϬ
ϭϱϯ
ϭϭϮ
ϵ
Ϯϰ
ϯ
ϭϲ
ϲ
ϭϳ
ϰϯ
Ϯϱϲ
ϯϴ
ϭϭ
ϴ
ϲϳ
Ϯϯ
ϮϬ

ϭ͘ϲϰϳ
ϭϵ
ϳϬ
Ϯϵ
ϳ
ϯϬ
ϱϮ
ϳϲ
Ϯϭ
ϮϮϳ
ϭϭϲ
ϰϲϳ
ϭϱϳ
ϰϱ
ϴϳ
ϯϲ
Ϯϳ
Ϯϵ
ϴϮ
ϳϱ
ϮϬϴ
Ϯϴ
Ϯϵ
Ϯϯ
ϱϮ
ϳϰ
ϭϰϮ

Ϯ͘ϬϲϮ
ϭϳ
ϭϮ
ϳ
ϲ
Ϯϯ
ϭϭ
ϰϭ
ϴ
ϭϲϲ
ϮϬϴ
ϭϰϬ
ϭϭϲ
ϱ
Ϯϳ
ϴ
ϭϯ
ϵ
ϮϬ
ϰϰ
ϭϴϯ
ϭϲ
Ϯϲ
ϴ
ϲϯ
ϯϳ
ϯϳ

ƌĞƐƉŝŶƐĞ

ϮϬϭϲ
ĂĚŵŝƐĞ

2ŶƚƌĞďĂƌĞĂϮ
ƌĞƐƉŝŶƐĞ

ϮϬϭϱ
ϭ͘Ϭϰϱ͘ϭϳϬ͕ϬϬ
ϵϰ͘ϬϯϬ͕ϴϬ
ϴϭ͘ϮϯϮ͕ϬϬ
ϭϰ͘ϰϱϱ͕ϱϬ
ϱϬϬ͕ϬϬ
ϭϵ͘ϭϭϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϭϴ͘ϳϱϮ͕ϯϯ
ϱϬϱ͘ϴϲϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϮϱϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϳϬϳ͕ϬϬ
ϲ͘ϵϮϱ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϭϬϬ͕ϰϱ
ϴϵ͘ϰϳϰ͕ϳϮ
ϭ͘ϰϵϬ͕ϬϬ
ϮϮϰ͘ϴϬϱ͕ϴϲ
ϲϰϵ͘Ϯϲϲ͕ϰϲ
ϲϯ͘Ϭϵϰ͕ϭϱ
ϯϵ͘ϴϵϳ͕ϵϱ
ϯϱ͘ϯϭϴ͕ϮϬ
ϴϰ͘ϬϴϮ͕ϭϯ
ϭϯϯ͘ϱϴϰ͕ϵϭ
ϭϭ͘ϱϯϴ͘ϰϲϴ͕ϬϬ

ϮϬϭϱ
sĂů͘>Ğŝ

ϮϬϭϲ
sĂů͘ůĞŝ
ϭ͘ϯϲϰ͘ϭϰϵ͕ϬϬ
Ϯϯ͘Ϯϰϴ͕ϯϵ
ϳϵ͘ϮϵϬ͕ϱϭ
ϯϴ͘ϴϲϬ͕ϰϳ
ϯ͘ϮϵϬ͕ϬϬ
Ϯϭ͘ϭϯϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϲϰ͘Ϯϱϴ͕ϯϵ
ϲϱϯ͘ϴϵϭ͕ϱϰ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱ͘ϳϬϬ͕ϬϬ
ϯϭ͘ϳϳϲ͕ϵϬ
ϭϴ͘ϲϳϯ͕ϲϳ
ϱϵ͘ϱϳϴ͕ϱϵ
ϰϱ͘ϱϯϳ͕ϱϮ
ϳ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϭϳϱ͘ϳϯϵ͕Ϯϯ
ϱϯϱ͘ϱϯϬ͕ϯϴ
ϯϯ͘ϯϱϵ͕ϰϱ
Ϯϲ͘ϬϰϮ͕ϯϬ
ϰϵ͘ϯϱϳ͕ϵϮ
ϯϵϯ͘ϱϵϯ͕ϬϬ
ϮϮϲ͘ϬϮϲ͕ϵϭ
ϭϲϱ͘Ϭϰϯ͕ϵϴ

2ŶƚƌĞďĂƌĞĂϯ

/ŶƚƌĞďĂƌĞĂŶƌ͘ϭ͗ŶƵŵĉƌƵůĐĞƌĞƌŝůŽƌĚĞĂĐŽƌĚĂƌĞĂĚĞĂũƵƚŽƌƉƵďůŝĐũƵĚŝĐŝĂƌŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉĨŽƌŵƵůĂƚĞĚĞũƵƐƚŝƜŝĂďŝůŝŠŶϮϬϭϱƕŝŠŶϮϬϭϲ͗
/ŶƚƌĞďĂƌĞĂŶƌ͘Ϯ͗ŶƵŵĉƌƵůĐĞƌĞƌŝůŽƌĚĞĂĐŽƌĚĂƌĞĂĚĞĂũƵƚŽƌƉƵďůŝĐũƵĚŝĐŝĂƌŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉĂĚŵŝƐĞͬƌĞƐƉŝŶƐĞ͕ŠŶĂĐĞůĞĂƕŝƉĞƌŝŽĂĚĞ͖
/ŶƚƌĞďĂƌĞĂŶƌ͘ϯ͗ǀĂůŽĂƌĞĂƐƵŵĞůŽƌĞĨĞĐƚŝǀĂĐŽƌĚĂƚĞĚĞŝŶƐƚĂŶƜĞůĞũƵĚĞĐĉƚŽƌĞƕƚŝĐƵƚŝƚůƵĚĞĂũƵƚŽƌƉƵďůŝĐũƵĚŝĐŝĂƌŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉŠŶϮϬϭϱƔŝŠŶϮϬϭϲ͖
/ŶƚƌĞďĂƌĞĂŶƌ͘ϰ͗ŶƵŵĉƌƵůĐĞƌĞƌŝůŽƌĚĞĐŚĞŵĂƌĞŠŶũƵĚĞĐĂƚĉŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉĐĂƌĞĂƵĨŽƐƚĂŶƵůĂƚĞŠŶƉƌŽĐĞĚƵƌĂƌĞŐƵůĂƌŝǌĉƌŝŝĐĞƌĞƌŝůŽƌĚĞĐŚĞŵĂƌĞŠŶũƵĚĞĐĂƚĂŠŶϮϬϭϱƕŝϮϬϭϲ͘

^ƚƵĚŝƵƉƌŝǀŝŶĚĂĐĐĞƐƵůůĂũƵƐƚŝƜŝĞƕŝĂĐŽƌĚĂƌĞĂĂƐŝƐƚĞŶƜĞŝũƵƌŝĚŝĐĞƉƌŝŶĂǀŽĐĂƚ
ͲĐĞŶƚƌĂůŝǌĂƚŽƌƌĂƐƉƵŶƐƵƌŝŝŶƐƚĂŶƚĞϮϬϭϱƐŝϮϬϭϲͲ

hE/hEEԐ/KE> ZKhZ/>KZ/EZKDE/

ϭϭ͘ϭϳϴ
Ϯϳ
ϭϮϲ
ϰϮ
ϵϱ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϲϱϭ
ϭϰϮ
ϳϭϯ
Ϭ
ϰϭ
Ϭ
ϯϭ
ϳϵ
ϴϵ
ϲϵ
ϭϬϮ
ϭ͘ϯϬϬ
ϲϰ
ϭϲϳ
ϴϮ
ϭϬϬ
Ϭ
Ϭ

ϮϬϭϱ

ϭϬ͘Ϭϰϭ
ϱϬ
ϮϬϭ
ϱϵ
ϭϭϵ
ϱϴ
Ϯϳϴ
ϳϮϭ
ϯϬϲ
ϳϯϱ
ϭϴϱ
ϴϭϮ
Ϭ
ϰϱ
Ϭ
ϰϰ
ϴϳ
ϳϳ
ϭϯϴ
ϳϳ
ϭ͘ϳϮϴ
ϱϴ
ϭϲϳ
ϵϱ
ϭϱϴ

ϮϬϭϲ

2ŶƚƌĞďĂƌĞĂϰ
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ϲϲ
ϲϳ
ϲϴ
ϲϵ
ϳϬ
ϳϭ
ϳϮ
ϳϯ
ϳϰ
ϳϱ
ϳϲ
ϳϳ
ϳϴ
ϳϵ

ϱϵ
ϲϬ
ϲϭ
ϲϮ
ϲϯ
ϲϰ
ϲϱ

ϱϰ
ϱϱ
ϱϲ
ϱϳ
ϱϴ

Eƌ͘
ƌƚ͘

Ϯϰ
ϭϲϭ
ϳϵϴ
ϭϱϰ
ϭϲϭ
ϭϴ
ϭϴ
ϲϯ
Ϯϰϳ
ϱϯ
ϭϵ
ϱϵϭ
ϯϳ
Ϯϳ
ϵϵ
ϰϭ
ϭϳϳ
ϮϬ
ϴϮ
ϯϱ
ϴϰ

dƌŝďƵŶĂůƵůKE^dEԐ
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂKE^dEԐ
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂDE'>/
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂD'//
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂ,ZbKs
dƌŝďƵŶĂůƵůdh>

ƵƌƚĞĂĚĞƉĞůZ/Ks

dƌŝďƵŶĂůƵůK>:
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂ />bd/
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂ>&d
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂZ/Ks
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂ&/>/b/
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂ^'Z
dƌŝďƵŶĂůƵůD,/EԐ/
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂ/ZD
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂZKdͲdhZEh^sZ/E
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂKZbKs
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂ^dZ,/
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂsE:hDZ
dƌŝďƵŶĂůƵůK>d

dƌŝďƵŶĂůƵů^ >:нŝŶƐƚĂŶԑĞĂƌŽŶĚĂƚĞ

ƵƌƚĞĂĚĞƉĞůKE^dEԐ

ϭϲ
ϲϰ
Ϯϰ
ϯϮ
ϭϱϮ

:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂZ'KD/Zbd/
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂ^/',dhDZDԐ//
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂdZ'h>Whb
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂs/bh^h^

/E^dEd

Ϯϴϲ
ϴϰ
ϭϮ
ϱϵϯ
ϯϱ
ϯϯ
ϵϬ
ϰϰ
ϮϬϬ
ϭϳ
ϭϭϰ
ϱϴ
ϭϱϭ

ϭϭϭ

ϮϮϴ
ϳϱϬ
ϴϳ
ϮϮϴ
ϭϭ
ϯϮ

ϭϰ

ϭϯ
ϯϲ
ϭϭ
ϯϴ
ϭϯϳ

2ŶƚƌĞďĂƌĞĂϭ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϲ

ϭϴϱ
ϰϬ
ϭϰ
ϯϭϬ
ϯϯ
ϮϮ
ϳϬ
ϯϮ
ϭϮϬ
ϭϯ
ϲϴ
Ϯϳ
ϯϴ

ϯϭ

ϭϬϬ
ϯϰϬ
ϭϬϲ
ϭϬϬ
ϭϭ
ϭϮ

ϭϬ

ϵ
ϯϲ
ϭϴ
Ϯϱ
ϭϯϯ

ĂĚŵŝƐĞ

ϲϮ
ϭϯ
ϱ
Ϯϴϭ
ϰ
ϱ
Ϯϱ
ϵ
ϱϱ
ϳ
ϭϰ
ϴ
ϰϲ

ϯϭ

ϲϭ
ϰϱϴ
ϰϱ
ϲϭ
ϳ
ϲ

ϭϰ

ϳ
Ϯϴ
ϲ
ϳ
ϭϵ

ϭϰϴ
ϱϭ
ϵ
ϯϯϰ
Ϯϰ
Ϯϯ
ϳϮ
ϯϮ
ϭϮϵ
ϭϭ
ϵϯ
ϰϬ
ϰϭ

ϲϬ

ϭϬϬ
ϯϱϱ
ϰϴ
ϭϬϬ
ϱ
Ϯϰ

ϳ

ϳ
Ϯϰ
ϳ
Ϯϳ
ϵϴ

ϭϯϴ
ϯϯ
ϯ
Ϯϱϵ
ϭϭ
ϭϬ
ϭϴ
ϭϮ
ϳϬ
ϲ
Ϯϭ
ϭϴ
ϭϭϬ

ϰϳ

ϭϮϴ
ϯϵϱ
ϯϵ
ϭϮϴ
ϲ
ϴ

ϳ

ϲ
ϭϮ
ϰ
ϭϭ
ϯϵ

ƌĞƐƉŝŶƐĞ

ϮϬϭϲ
ĂĚŵŝƐĞ

2ŶƚƌĞďĂƌĞĂϮ
ƌĞƐƉŝŶƐĞ

ϮϬϭϱ

Ϯ͘ϲϱϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϲϮϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϵϯ͘ϰϰϮ͕Ϯϭ
Ϯϵ͘ϲϲϱ͕ϬϬ
ϭϵ͘Ϯϱϱ͕Ϯϯ
ϳ͘ϯϭϵ͕ϰϳ
ϭϬϱ͘Ϭϳϲ͕ϵϮ
ϯϯ͘ϮϮϰ͕ϲϬ
ϯϴϴ͘ϯϲϱ͕ϬϬ

ϲϮ͘ϴϳϱ͕ϭϬ

ϭϬϱ͘Ϭϱϳ͕Ϭϱ
ϵϭϳ͘ϭϮϯ͕ϯϱ
ϭ͘Ϯϵϱ͘ϵϲϰ͕ϱϳ
ϭϭ͘ϬϳϮ͕ϬϬ
ϭϳ͘ϳϲϬ͕ϯϳ
Ϭ͕ϬϬ

ϯ͘ϯϱϬ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϵϮϭ͕ϲϮ
ϯϯ͘ϱϮϭ͕ϮϬ
ϯϲ͘ϵϲϵ͕Ϯϵ
ϲϬ͘ϮϯϬ͕ϴϴ
Ϭ͕ϬϬ

ϮϬϭϱ
sĂů͘>Ğŝ

ϮϬϭϲ
sĂů͘ůĞŝ

ϭϲϱ͘ϴϬϭ͕ϱϱ
ϴϮϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϭϭϬ͕ϳϱ
ϮϬϴ͕ϯϭ
ϱϰϯ͕ϬϬ
ϱϭ͘ϬϬϭ͕ϬϮ
ϯϭ͘ϰϰϳ͕ϬϬ
ϭϲϳ͘ϰϲϭ͕ϵϱ
ϭϭ͘ϳϴϮ͕Ϯϵ
ϵϲ͘ϳϬϳ͕ϲϳ
ϯϳ͘ϲϭϴ͕ϬϬ
ϰϮϯ͘ϲϮϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϮϱϬ͕ϬϬ
ϯϯϯ͘ϵϲϰ͕ϴϮ
ϴϭϯ͘ϱϯϲ͕ϴϱ
ϲϱ͘ϭϱϵ͕Ϯϴ
ϱϲ͘ϵϰϭ͕ϯϮ
ϲ͘Ϯϯϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϵ͘ϳϱϯ͕ϱϬ
ϮϮ͘ϳϳϳ͕Ϭϵ
ϭϬ͘ϰϳϳ͕ϯϱ
ϱϱ͘ϰϯϵ͕ϭϰ
ϲϲϬ͕ϬϬ

2ŶƚƌĞďĂƌĞĂϯ

/ŶƚƌĞďĂƌĞĂŶƌ͘ϭ͗ŶƵŵĉƌƵůĐĞƌĞƌŝůŽƌĚĞĂĐŽƌĚĂƌĞĂĚĞĂũƵƚŽƌƉƵďůŝĐũƵĚŝĐŝĂƌŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉĨŽƌŵƵůĂƚĞĚĞũƵƐƚŝƜŝĂďŝůŝŠŶϮϬϭϱƕŝŠŶϮϬϭϲ͗
/ŶƚƌĞďĂƌĞĂŶƌ͘Ϯ͗ŶƵŵĉƌƵůĐĞƌĞƌŝůŽƌĚĞĂĐŽƌĚĂƌĞĂĚĞĂũƵƚŽƌƉƵďůŝĐũƵĚŝĐŝĂƌŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉĂĚŵŝƐĞͬƌĞƐƉŝŶƐĞ͕ŠŶĂĐĞůĞĂƕŝƉĞƌŝŽĂĚĞ͖
/ŶƚƌĞďĂƌĞĂŶƌ͘ϯ͗ǀĂůŽĂƌĞĂƐƵŵĞůŽƌĞĨĞĐƚŝǀĂĐŽƌĚĂƚĞĚĞŝŶƐƚĂŶƜĞůĞũƵĚĞĐĉƚŽƌĞƕƚŝĐƵƚŝƚůƵĚĞĂũƵƚŽƌƉƵďůŝĐũƵĚŝĐŝĂƌŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉŠŶϮϬϭϱƔŝŠŶϮϬϭϲ͖
/ŶƚƌĞďĂƌĞĂŶƌ͘ϰ͗ŶƵŵĉƌƵůĐĞƌĞƌŝůŽƌĚĞĐŚĞŵĂƌĞŠŶũƵĚĞĐĂƚĉŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉĐĂƌĞĂƵĨŽƐƚĂŶƵůĂƚĞŠŶƉƌŽĐĞĚƵƌĂƌĞŐƵůĂƌŝǌĉƌŝŝĐĞƌĞƌŝůŽƌĚĞĐŚĞŵĂƌĞŠŶũƵĚĞĐĂƚĂŠŶϮϬϭϱƕŝϮϬϭϲ͘

^ƚƵĚŝƵƉƌŝǀŝŶĚĂĐĐĞƐƵůůĂũƵƐƚŝƜŝĞƕŝĂĐŽƌĚĂƌĞĂĂƐŝƐƚĞŶƜĞŝũƵƌŝĚŝĐĞƉƌŝŶĂǀŽĐĂƚ
ͲĐĞŶƚƌĂůŝǌĂƚŽƌƌĂƐƉƵŶƐƵƌŝŝŶƐƚĂŶƚĞϮϬϭϱƐŝϮϬϭϲͲ

hE/hEEԐ/KE> ZKhZ/>KZ/EZKDE/

ϭϭ
ϯϱϮ
Ϯϵϯ
ϱϱ
Ϯ͘ϮϬϬ
ϭϮϬ
ϭϱϮ
ϭϵϰ
ϴϯ
Ϯϲ
ϲϳ
ϭϬϲ
ϮϭϮ
ϵϲ

ϭ͘ϭϯϱ
ϭϬϲ
ϰϱϵ
Ϯϳ
ϯϰ

ϲ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϰϮϰ

ϮϬϭϱ

ϭϭ
Ϯ
ϭ
Ϭ
Ϯ
Ϭ
Ϭ
ϭϮϲ
ϰϴ
Ϯϰ
ϰϴ
ϭϰϲ
ϮϯϮ
ϳϵ

ϭ͘ϭϵϭ
ϭϮϲ
ϱϭϬ
Ϯϳ
ϰϴ

ϯϳϯ

ϮϬϭϲ
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ϵϵ
ϭϬϬ
ϭϬϭ
ϭϬϮ
ϭϬϯ
ϭϬϰ
ϭϬϱ

ϵϯ
ϵϰ
ϵϱ
ϵϲ
ϵϳ
ϵϴ

ϴϱ
ϴϲ
ϴϳ
ϴϴ
ϴϵ
ϵϬ
ϵϭ
ϵϮ

ϴϰ

ϴϯ

ϴϬ
ϴϭ
ϴϮ

Eƌ͘
ƌƚ͘

dƌŝďƵŶĂůƵůZ'b
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂ DWh>hE'
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂK^dbd/
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂhZdZ'b
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂW/dbd/
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂdKWK>KsE/

ƵƌƚĞĂĚĞƉĞůW/dbd/

dƌŝďƵŶĂůƵů^dhDZ
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂZ/
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂE'Zbd/ͲKb
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂ^dhDZ

dƌŝďƵŶĂůƵů/,KZнŝŶƐƚĂŶԑĞĂƌŽŶĚĂƚĞ

ƵƌƚĞĂĚĞƉĞůKZ

:ƵĚĞĐĂƚŽƌŝĂ,ĂƌůĂƵ
:ƵĚĞĐĂƚŽƌŝĂ/ĂƐŝ
:ƵĚĞĐĂƚŽƌŝĂZĂĚƵĐĂŶĞŶŝ
dƌŝďƵŶĂůƵůs^>h/
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂZ>
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂ,hb/
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂs^>h/

ƵƌƚĞĂĚĞƉĞů/b/
dƌŝďƵŶĂůƵů/ĂƐŝ
:ƵĚĞĐĂƚŽƌŝĂWĂƐĐĂŶŝ

dƌŝďƵŶĂůƵů'>Ԑ/нŝŶƐƚĂŶԑĞĂƌŽŶĚĂƚĞ
dƌŝďƵŶĂůƵůsZEнŝŶƐƚĂŶԑĞĂƌŽŶĚĂƚĞ

ƵƌƚĞĂĚĞƉĞů'>Ԑ/

/E^dEd

ϯϯ
ϱϴϱ
ϴϰ
Ϯ
ϯ
ϯϰϱ
ϳϱ

ϯ
ϯϯϭ
ϲϴ
ϯϳ
ϱϰ
ϭϲϯ

ϭϯϮ
ϴϭ
ϭ͘ϯϱϯ
ϱϵ
ϳϲ
ϭϰϳ
ϴϯ
Ϯϲϲ

ϯϴϮ

ϭϬϭ

Ϯ͘ϱϮϳ
ϭ͘ϰϴϱ
ϯϭϴ

Ϯϴ
ϳϮϴ
ϳϭ
ϯ
ϭϬ
ϯϵϴ
ϭϬϮ

ϯ
ϯϴϴ
ϲϴ
ϯϲ
ϰϵ
ϭϯϯ

ϭϳϮ
ϭϬϭ
ϭ͘ϮϬϰ
ϲϴ
ϭϬϭ
ϭϯϱ
ϭϬϬ
ϮϬϴ

ϯϯϱ

ϱϮ

Ϯ͘Ϯϳϭ
ϭ͘Ϯϰϰ
ϯϳϯ

2ŶƚƌĞďĂƌĞĂϭ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϲ

Ϯϰ
Ϯϵϯ
ϰϰ
Ϭ
ϯ
ϭϳϵ
ϲϭ

ϭ
ϭϳϰ
ϱϭ
Ϯϵ
ϯϰ
ϴϯ

ϴϲ
ϳϯ
ϳϯϵ
ϰϵ
ϰϵ
ϭϭϯ
ϲϮ
ϭϲϲ

Ϯϱϯ

ϲϴ

ϭ͘ϳϭϭ
ϵϵϴ
Ϯϱϰ

ĂĚŵŝƐĞ

ϵ
ϮϵϮ
ϰϬ
Ϯ
Ϭ
ϭϲϱ
ϭϰ

Ϯ
ϭϬϳ
ϭϳ
ϴ
ϮϬ
ϴϬ

ϰϲ
ϴ
ϲϭϰ
ϭϬ
Ϯϳ
ϯϰ
Ϯϭ
ϭϬϬ

ϭϮϵ

Ϯϭ

ϴϭϲ
ϰϴϳ
ϲϰ

ϭϳ
ϯϯϭ
ϰϬ
ϭ
ϱ
ϮϬϰ
ϴϮ

ϯ
Ϯϰϭ
ϰϳ
ϯϲ
Ϯϴ
ϴϲ

ϭϬϬ
ϵϴ
ϲϰϰ
ϲϰ
ϳϬ
ϭϬϴ
ϳϮ
ϭϰϭ

ϮϮϱ

ϯϱ

ϭ͘ϱϲϯ
ϵϮϱ
ϮϳϮ

ϭϭ
ϯϵϳ
ϯϭ
Ϯ
ϱ
ϭϵϯ
ϮϬ

Ϭ
ϵϴ
Ϯϭ
Ϭ
Ϯϭ
ϰϳ

ϳϮ
ϯ
ϱϲϬ
ϰ
ϯϭ
Ϯϳ
Ϯϴ
ϲϳ

ϭϭϬ

ϭϮ

ϳϬϴ
ϯϭϵ
ϭϬϭ

ƌĞƐƉŝŶƐĞ

ϮϬϭϲ
ĂĚŵŝƐĞ

2ŶƚƌĞďĂƌĞĂϮ
ƌĞƐƉŝŶƐĞ

ϮϬϭϱ

ϰ͘ϭϱϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϵϵϬ͕ϬϬ
ϳϰ͘Ϭϱϭ͕ϴϰ
ϭϰϬ͕ϬϬ
ϭ͘Ϯϲϱ͕ϬϬ
ϭϱ͘ϴϴϯ͕ϬϬ
ϭϭϳ͘ϱϲϲ͕Ϯϱ

Ϯ͘ϵϵϬ͕ϬϬ
ϱϲϯ͘ϰϴϭ͕ϯϯ
ϮϮϮ͘ϵϵϴ͕ϵϴ
Ϯϲ͘ϳϬϳ͕ϬϬ
ϰϱ͘ϵϰϱ͕ϭϳ
ϭϳϭ͘Ϯϰϴ͕Ϭϵ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϰ͘ϮϮϯ͕ϭϲ
ϭϳ͘ϭϱϯ͕ϬϬ
Ϯϳ͘ϵϭϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϯϬϲ͘ϲϲϳ͕ϬϬ

ϮϬϱ͘ϱϴϲ͕ϲϯ

ϭϮϴ͘ϱϲϳ͕ϮϬ
ϴϴ͘ϱϯϮ͕ϳϬ
ϴ͘ϳϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϭϱ
sĂů͘>Ğŝ

ϮϬϭϲ
sĂů͘ůĞŝ

ϵϲϬ͕ϬϬ
ϵ͘ϰϳϱ͕ϬϬ
ϳϴ͘ϱϰϳ͕ϭϭ
ϭϰϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϰϱϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϯϬϱ͕ϬϬ
ϭϭϳ͘ϱϲϲ͕Ϯϱ

ϭ͘ϭϵϬ͕ϬϬ
ϭ͘Ϭϰϰ͘ϱϭϯ͕ϴϵ
ϰϮ͘Ϭϵϭ͕ϳϵ
ϱϯ͘ϴϮϳ͕ϴϬ
ϱϬ͘ϴϱϮ͕ϯϯ
ϭϱϭ͘ϭϳϲ͕ϭϴ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱϲ͘Ϯϱϲ͕ϴϬ
ϰϴ͘ϱϰϳ͕ϬϬ
ϳϮ͘ϳϮϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϯϳϰ͘ϯϬϲ͕ϬϬ

ϭϰϵ͘ϲϲϮ͕Ϭϳ

ϭϯϰ͘Ϭϳϳ͕ϴϬ
ϭϬϭ͘ϳϬϮ͕ϴϬ
ϳ͘ϯϯϲ͕ϬϬ

2ŶƚƌĞďĂƌĞĂϯ

/ŶƚƌĞďĂƌĞĂŶƌ͘ϭ͗ŶƵŵĉƌƵůĐĞƌĞƌŝůŽƌĚĞĂĐŽƌĚĂƌĞĂĚĞĂũƵƚŽƌƉƵďůŝĐũƵĚŝĐŝĂƌŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉĨŽƌŵƵůĂƚĞĚĞũƵƐƚŝƜŝĂďŝůŝŠŶϮϬϭϱƕŝŠŶϮϬϭϲ͗
/ŶƚƌĞďĂƌĞĂŶƌ͘Ϯ͗ŶƵŵĉƌƵůĐĞƌĞƌŝůŽƌĚĞĂĐŽƌĚĂƌĞĂĚĞĂũƵƚŽƌƉƵďůŝĐũƵĚŝĐŝĂƌŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉĂĚŵŝƐĞͬƌĞƐƉŝŶƐĞ͕ŠŶĂĐĞůĞĂƕŝƉĞƌŝŽĂĚĞ͖
/ŶƚƌĞďĂƌĞĂŶƌ͘ϯ͗ǀĂůŽĂƌĞĂƐƵŵĞůŽƌĞĨĞĐƚŝǀĂĐŽƌĚĂƚĞĚĞŝŶƐƚĂŶƜĞůĞũƵĚĞĐĉƚŽƌĞƕƚŝĐƵƚŝƚůƵĚĞĂũƵƚŽƌƉƵďůŝĐũƵĚŝĐŝĂƌŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉŠŶϮϬϭϱƔŝŠŶϮϬϭϲ͖
/ŶƚƌĞďĂƌĞĂŶƌ͘ϰ͗ŶƵŵĉƌƵůĐĞƌĞƌŝůŽƌĚĞĐŚĞŵĂƌĞŠŶũƵĚĞĐĂƚĉŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉĐĂƌĞĂƵĨŽƐƚĂŶƵůĂƚĞŠŶƉƌŽĐĞĚƵƌĂƌĞŐƵůĂƌŝǌĉƌŝŝĐĞƌĞƌŝůŽƌĚĞĐŚĞŵĂƌĞŠŶũƵĚĞĐĂƚĂŠŶϮϬϭϱƕŝϮϬϭϲ͘

^ƚƵĚŝƵƉƌŝǀŝŶĚĂĐĐĞƐƵůůĂũƵƐƚŝƜŝĞƕŝĂĐŽƌĚĂƌĞĂĂƐŝƐƚĞŶƜĞŝũƵƌŝĚŝĐĞƉƌŝŶĂǀŽĐĂƚ
ͲĐĞŶƚƌĂůŝǌĂƚŽƌƌĂƐƉƵŶƐƵƌŝŝŶƐƚĂŶƚĞϮϬϭϱƐŝϮϬϭϲͲ

hE/hEEԐ/KE> ZKhZ/>KZ/EZKDE/

ϰ
ϭ͘ϵϬϵ
ϳϱ
ϭϰϰ
ϮϬ
Ϭ
ϲϯ

Ϭ
ϭϵϯ
ϭϬϬ
ϭϵ
ϴϵ
ϰϱϳ

ϯϰϮ
ϱϬ
ϭ͘Ϯϲϲ
ϱϬ
ϲϳ
ϭϵϴ
ϰϵ
ϰϯϰ

ϮϮϳ

ϭϭ

ϰ͘ϯϬϳ
Ϯ͘ϯϴϵ
ϱϵϯ

ϮϬϭϱ

ϴ
Ϯ͘ϵϯϴ
ϵϯ
ϭϰϱ
ϭϮϯ
Ϭ
ϴϲ

Ϭ
ϴϳ
ϳϵ
ϭϳ
ϳϮ
ϰϯϬ

Ϯϭϰ
ϰϵ
ϭ͘ϲϰϱ
ϰϵ
ϯϮ
Ϯϱϱ
ϴϮ
ϯϰϰ

ϭϮϵ

ϭϭ

ϯ͘ϯϰϬ
ϭ͘ϵϴϳ
ϲϴϰ

ϮϬϭϲ

2ŶƚƌĞďĂƌĞĂϰ
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dƌŝďƵŶĂůƵůKdKbE/

ƵƌƚĞĂĚĞƉĞů^hs
ϰϬ
ϭϳϴ

ƵƌƚĞĂĚĞƉĞůW>K/bd/

ϭϭϯ
ϭϭϰ
ϭϭϱ
ϭϭϲ
ϭϭϳ
ϭϭϴ
ϭϭϵ
ϭϮϬ
ϭϮϭ
ϭϮϮ
ϭϮϯ
ϭϮϰ
ϭϮϱ
ϭϮϲ
ϭϮϳ
ϭϮϴ
ϭϮϵ
ϭϯϬ

ϭϯϭ
ϭϯϮ

ϲϲ
ϴϰ
Ϯϲϱ
ϲϮ
ϲϴ
ϯϭ
ϭϬϱ
ϭϱϱ
ϰϱ
ϱϱ
ϱϮ
ϵϰ
ϮϯϮ
ϱϴ
Ϯϲ
ϯϯ
ϱϱ
ϭϲϴ

dƌŝďƵŶĂůƵůs>
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂ >bd/
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂZK/
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂZ ' bE/
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂ,KZh
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂZDE/hs>
dƌŝďƵŶĂůƵů^ƉĞĐŝĂůŝǌĂƚƌŐĞƔ

ϭϬϲ
ϭϬϳ
ϭϬϴ
ϭϬϵ
ϭϭϬ
ϭϭϭ
ϭϭϮ

dƌŝďƵŶĂůƵůh h
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂh h
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂW d Z>'>
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂWK'KE>
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂZDE/h^Zd
dƌŝďƵŶĂůƵůWZ,Ks
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂDW/E
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂD//>
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂW>K/bd/
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂ^/E/
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂs >E//DhEd
dƌŝďƵŶĂůƵůDKs/Ԑ
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂ' bd/
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂDKZE/
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂWh/K^
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂZ Z/
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂdZ'Ks/bd

ϭϬϴ
ϮϬ
ϮϬ
ϴϬ
ϰϬ
ϯϭϰ
ϭϬ

/E^dEd

Eƌ͘
ƌƚ͘

ϯϰ
ϮϬϰ

ϭϭϰ
ϭϬϳ
ϯϬϱ
ϱϱ
ϲϵ
ϰϲ
ϭϱϭ
ϭϰϴ
Ϯϳ
ϭϲϬ
ϰϵ
ϲϭ
ϭϯϯ
ϱϯ
ϱϬ
ϮϮ
ϲϰ
ϭϲϵ

ϭϭϲ
Ϯϳ
ϮϬ
ϵϲ
ϱϬ
ϭϵϮ
ϵ

2ŶƚƌĞďĂƌĞĂϭ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϲ

ϯϭ
ϭϮϭ

Ϯϰ
ϴϰ
ϭϲϮ
ϱϭ
ϱϵ
Ϯϭ
ϯϮ
ϭϯϯ
ϮϬ
ϱϱ
ϯϯ
ϰϰ
ϭϱϴ
ϰϯ
ϭϱ
ϵ
Ϯϴ
ϵϵ

ϳϰ
ϭϰ
ϭϰ
ϲϲ
ϯϰ
ϮϬϳ
ϭϬ

ĂĚŵŝƐĞ

ϵ
ϱϳ

ϰϮ
Ϭ
ϭϬϯ
ϭϭ
ϵ
ϭϬ
ϳϯ
ϮϮ
Ϯϱ
Ϭ
ϭϵ
ϱϬ
ϳϰ
ϭϱ
ϵ
Ϯϰ
Ϯϲ
ϲϵ

ϯϰ
ϲ
ϲ
ϭϰ
ϲ
ϭϬϳ
Ϭ

Ϯϯ
ϭϲϮ

ϱϮ
ϭϬϰ
Ϯϭϯ
ϰϯ
ϲϮ
ϯϯ
ϱϱ
ϭϮϬ
ϲ
ϭϲϬ
ϮϬ
ϭϳ
ϲϭ
ϯϬ
Ϯϯ
ϭϮ
ϰϭ
ϭϬϴ

ϴϳ
ϭϰ
ϭϰ
ϱϰ
ϰϬ
ϭϬϯ
ϲ

ϭϬ
ϰϮ

ϲϮ
ϯ
ϵϮ
ϭϮ
ϳ
ϭϯ
ϵϲ
Ϯϴ
ϮϬ
Ϭ
Ϯϱ
ϰϰ
ϳϮ
Ϯϯ
Ϯϯ
ϭϬ
Ϯϯ
ϲϭ

Ϯϵ
ϭϯ
ϲ
ϯϵ
ϭϬ
ϴϵ
ϯ

ƌĞƐƉŝŶƐĞ

ϮϬϭϲ
ĂĚŵŝƐĞ

2ŶƚƌĞďĂƌĞĂϮ
ƌĞƐƉŝŶƐĞ

ϮϬϭϱ

ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϭϴ͘ϵϬϱ͕ϬϬ

ϭ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϭ͘ϳϮϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϱ͘ϯϬϳ͕ϯϲ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϲϰ͘ϲϮϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϰ͘ϮϱϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϮϬ͘Ϯϳϭ͕ϰϱ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϭϰϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϬ͘Ϯϯϱ͕ϬϬ

ϮϬϭϱ
sĂů͘>Ğŝ

ϮϬϭϲ
sĂů͘ůĞŝ

ϭϬ͘ϭϵϱ͕ϬϬ
ϭϳϲ͘ϯϬϴ͕ϵϱ

ϯϵϬ͕ϬϬ
ϭϰϬ͘ϱϱϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϮ͘ϵϬϲ͕ϱϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϭ͘ϬϱϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϰ͘ϰϱϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϯϬϬ͕ϬϬ
Ϯϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϱϱϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϬϬ͕ϬϬ

2ŶƚƌĞďĂƌĞĂϯ

/ŶƚƌĞďĂƌĞĂŶƌ͘ϭ͗ŶƵŵĉƌƵůĐĞƌĞƌŝůŽƌĚĞĂĐŽƌĚĂƌĞĂĚĞĂũƵƚŽƌƉƵďůŝĐũƵĚŝĐŝĂƌŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉĨŽƌŵƵůĂƚĞĚĞũƵƐƚŝƜŝĂďŝůŝŠŶϮϬϭϱƕŝŠŶϮϬϭϲ͗
/ŶƚƌĞďĂƌĞĂŶƌ͘Ϯ͗ŶƵŵĉƌƵůĐĞƌĞƌŝůŽƌĚĞĂĐŽƌĚĂƌĞĂĚĞĂũƵƚŽƌƉƵďůŝĐũƵĚŝĐŝĂƌŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉĂĚŵŝƐĞͬƌĞƐƉŝŶƐĞ͕ŠŶĂĐĞůĞĂƕŝƉĞƌŝŽĂĚĞ͖
/ŶƚƌĞďĂƌĞĂŶƌ͘ϯ͗ǀĂůŽĂƌĞĂƐƵŵĞůŽƌĞĨĞĐƚŝǀĂĐŽƌĚĂƚĞĚĞŝŶƐƚĂŶƜĞůĞũƵĚĞĐĉƚŽƌĞƕƚŝĐƵƚŝƚůƵĚĞĂũƵƚŽƌƉƵďůŝĐũƵĚŝĐŝĂƌŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉŠŶϮϬϭϱƔŝŠŶϮϬϭϲ͖
/ŶƚƌĞďĂƌĞĂŶƌ͘ϰ͗ŶƵŵĉƌƵůĐĞƌĞƌŝůŽƌĚĞĐŚĞŵĂƌĞŠŶũƵĚĞĐĂƚĉŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉĐĂƌĞĂƵĨŽƐƚĂŶƵůĂƚĞŠŶƉƌŽĐĞĚƵƌĂƌĞŐƵůĂƌŝǌĉƌŝŝĐĞƌĞƌŝůŽƌĚĞĐŚĞŵĂƌĞŠŶũƵĚĞĐĂƚĂŠŶϮϬϭϱƕŝϮϬϭϲ͘

^ƚƵĚŝƵƉƌŝǀŝŶĚĂĐĐĞƐƵůůĂũƵƐƚŝƜŝĞƕŝĂĐŽƌĚĂƌĞĂĂƐŝƐƚĞŶƜĞŝũƵƌŝĚŝĐĞƉƌŝŶĂǀŽĐĂƚ
ͲĐĞŶƚƌĂůŝǌĂƚŽƌƌĂƐƉƵŶƐƵƌŝŝŶƐƚĂŶƚĞϮϬϭϱƐŝϮϬϭϲͲ

hE/hEEԐ/KE> ZKhZ/>KZ/EZKDE/

ϴ
ϲϴ

ϭϬ
ϯϭ
ϰϱϯ
ϯϵ
ϭϭϮ
ϳϵ
ϱϲ
ϭϬϮ
ϭϬϲ
ϯϭϰ
ϲϭ
ϭϲϰ
ϴϱ
ϭϰϯ
ϱϲ
ϭϳϵ
ϭϭϵ
ϲϮϭ

ϵϴ
ϭϭϮ
ϭϲ
Ϭ
ϴϱ
ϭϴϭ
ϳ

ϮϬϭϱ

ϭϳ
ϭϭϰ

ϲ
ϭϱ
ϰϲϲ
ϮϮ
ϭϮϵ
Ϯϲ
ϴϲ
ϴϮ
ϭϮϳ
ϳϮϰ
ϱϳ
ϭϱϬ
ϳϳ
ϭϯϯ
ϲϲ
ϴϲ
ϭϬϮ
ϱϮϵ

ϭϭϳ
ϭϯϮ
ϭϲ
Ϭ
ϴϬ
ϭϮϵ
ϵ

ϮϬϭϲ

2ŶƚƌĞďĂƌĞĂϰ
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dƌŝďƵŶĂůƵůd/D/bнŝŶƐƚĂŶԑĞĂƌŽŶĚĂƚĞ

dƌŝďƵŶĂůƵůZ
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂ,/b/EhZ/b
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂ'hZ,KEԐ
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂ/Eh
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂ>/WKs
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂZ
dƌŝďƵŶĂůƵůZb^sZ/E
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂZE^b
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂDK>KsͲEKh
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂKZs/Ԑ
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂZb/d

ƵƌƚĞĂĚĞƉĞůd/D/bKZ

dƌŝďƵŶĂůƵůDhZb
ϴ
ϭϭϵ
Ϯϰ
Ϯϲ
ϲϮ
ϯϵ
ϯϳϲ
ϭϮ
ϴϮ
ϲϭ
Ϯϲ
ϱϳ
ϴϬϱ

ƵƌƚĞĂĚĞƉĞůdZ'hDhZb

ϭϰϰ
ϭϰϱ
ϭϰϲ

ϭϰϳ
ϭϰϴ
ϭϰϵ
ϭϱϬ
ϭϱϭ
ϭϱϮ
ϭϱϯ
ϭϱϰ
ϭϱϱ
ϭϱϲ
ϭϱϳ
ϭϱϴ
ϭϱϵ

ϯϬ
ϭϳϮ
ϭϬ

:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂKdKbE/
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂĂƌĂďĂŶŝ
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂKZK,K/
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂ^ sE/
dƌŝďƵŶĂůƵů^hs
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂDWh>hE'DK>KsE^
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂ& >d/E/
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂ'hZ,hDKZh>h/
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂZ  hԐ/
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂ^hs
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝĂsdZKZE/

ϭϯϯ
ϭϯϰ
ϭϯϱ
ϭϯϲ
ϭϯϳ
ϭϯϴ
ϭϯϵ
ϭϰϬ
ϭϰϭ
ϭϰϮ
ϭϰϯ

dƌŝďƵŶĂůƵů,Z',/dнŝŶƐƚĂŶԑĞĂƌŽŶĚĂƚĞ

ϱϬϮ
ϲϲ
ϭϱϯ
ϵϳ
ϮϮϯ
ϭϯϰ
ϭϰϭ
ϳϰ
ϭϳϲ
Ϯϳϵ
ϳϮ

/E^dEd

Eƌ͘
ƌƚ͘

ϭϵ
ϭϰϮ
ϰϭ
Ϯϯ
ϰϱ
ϰϭ
ϯϵϱ
ϱϰ
ϴϮ
ϭϰ
ϭϲ
ϴϮ
ϴϬϲ

ϯϵ
ϭϯϲ
ϰ

ϰϳϬ
ϵϬ
ϭϰϳ
ϭϮϳ
Ϯϭϭ
ϭϯϲ
ϭϮϭ
ϴϬ
ϭϳϳ
Ϯϲϲ
ϳϱ

2ŶƚƌĞďĂƌĞĂϭ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϲ

ϱ
ϭϬϬ
ϭϱ
ϭϮ
ϱϭ
ϰ
Ϯϱϰ
ϵ
ϯϯ
ϯϯ
ϴ
ϯϳ
ϰϳϮ

ϭϲ
ϭϯϭ
ϯ

ϯϱϬ
ϲϬ
ϭϮϭ
ϳϲ
ϭϮϮ
ϴϳ
ϴϯ
ϯϳ
ϲϯ
ϭϲϵ
ϱϭ

ĂĚŵŝƐĞ

ϯ
ϭϵ
ϵ
ϭϰ
ϭϭ
ϯϱ
ϭϮϮ
ϯ
ϰϵ
Ϯϴ
ϭϴ
ϮϬ
ϯϯϯ

ϭϰ
ϰϭ
ϳ

ϭϱϮ
ϲ
ϯϮ
Ϯϭ
ϵϴ
ϰϬ
ϱϴ
ϯϳ
ϭϭϯ
ϭϬϰ
ϭϵ

ϭϬ
ϭϭϯ
ϭϰ
ϭϮ
ϯϰ
Ϯϵ
Ϯϴϳ
ϰϯ
ϯϲ
ϭϬ
ϱ
ϲϭ
ϰϳϮ

ϭϵ
ϵϴ
ϭ

ϯϱϴ
ϳϱ
ϭϬϵ
ϵϯ
ϭϭϵ
ϴϰ
ϴϴ
ϰϱ
ϲϬ
ϭϯϴ
ϱϭ

ϵ
Ϯϵ
Ϯϳ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϬϴ
ϭϭ
ϰϱ
ϯ
ϭϬ
Ϯϭ
ϯϯϰ

ϭϭ
ϯϴ
Ϯ

ϭϭϮ
ϭϰ
ϯϴ
ϯϰ
ϴϴ
ϰϱ
ϯϯ
ϯϱ
ϭϭϳ
ϭϮϯ
Ϯϯ

ƌĞƐƉŝŶƐĞ

ϮϬϭϲ
ĂĚŵŝƐĞ

2ŶƚƌĞďĂƌĞĂϮ
ƌĞƐƉŝŶƐĞ

ϮϬϭϱ

ϮϬϬ͕ϬϬ
ϰϴϬ͘ϱϮϯ͕Ϭϱ
ϳϱϯ͘ϱϮϮ͕Ϯϵ
ϯϯ͘ϰϰϯ͕Ϭϰ
ϰϱ͘ϯϰϱ͕ϯϭ
ϯϭ͘ϲϲϭ͕ϰϭ
ϵϰϭ͘ϴϰϭ͕ϯϯ
ϮϵϬ͘Ϭϳϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϲϮϱ͘Ϭϳϳ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
ϭϱϬ͘Ϭϳϵ͕ϬϬ
ϯ͘ϳϭϵ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϭϯ͘ϵϬϳ͕ϱϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϮϬϭϱ
sĂů͘>Ğŝ

ϮϬϭϲ
sĂů͘ůĞŝ

ϯ͘ϱϳϬ͕ϬϬ
ϯϬϭ͘ϵϲϲ͕ϲϬ
ϰϳ͘ϵϯϵ͕ϵϬ
ϳϴ͘ϵϮϯ͕ϳϬ
ϯϳ͘ϴϴϭ͕ϭϴ
ϱϲ͘Ϭϭϲ͕ϱϭ
ϴϵϱ͘ϭϱϯ͕ϳϳ
ϯϱϱ͘ϭϯϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϲϮϱ͘Ϭϳϳ͕ϬϬ

ϰϲ͘ϱϵϳ͕Ϭϴ
ϳϭ͘ϲϬϱ͕ϳϲ
ϭϯϱ͕ϲϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϳϴ͘ϳϱϱ͕ϲϰ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

2ŶƚƌĞďĂƌĞĂϯ

/ŶƚƌĞďĂƌĞĂŶƌ͘ϭ͗ŶƵŵĉƌƵůĐĞƌĞƌŝůŽƌĚĞĂĐŽƌĚĂƌĞĂĚĞĂũƵƚŽƌƉƵďůŝĐũƵĚŝĐŝĂƌŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉĨŽƌŵƵůĂƚĞĚĞũƵƐƚŝƜŝĂďŝůŝŠŶϮϬϭϱƕŝŠŶϮϬϭϲ͗
/ŶƚƌĞďĂƌĞĂŶƌ͘Ϯ͗ŶƵŵĉƌƵůĐĞƌĞƌŝůŽƌĚĞĂĐŽƌĚĂƌĞĂĚĞĂũƵƚŽƌƉƵďůŝĐũƵĚŝĐŝĂƌŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉĂĚŵŝƐĞͬƌĞƐƉŝŶƐĞ͕ŠŶĂĐĞůĞĂƕŝƉĞƌŝŽĂĚĞ͖
/ŶƚƌĞďĂƌĞĂŶƌ͘ϯ͗ǀĂůŽĂƌĞĂƐƵŵĞůŽƌĞĨĞĐƚŝǀĂĐŽƌĚĂƚĞĚĞŝŶƐƚĂŶƜĞůĞũƵĚĞĐĉƚŽƌĞƕƚŝĐƵƚŝƚůƵĚĞĂũƵƚŽƌƉƵďůŝĐũƵĚŝĐŝĂƌŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉŠŶϮϬϭϱƔŝŠŶϮϬϭϲ͖
/ŶƚƌĞďĂƌĞĂŶƌ͘ϰ͗ŶƵŵĉƌƵůĐĞƌĞƌŝůŽƌĚĞĐŚĞŵĂƌĞŠŶũƵĚĞĐĂƚĉŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉĐĂƌĞĂƵĨŽƐƚĂŶƵůĂƚĞŠŶƉƌŽĐĞĚƵƌĂƌĞŐƵůĂƌŝǌĉƌŝŝĐĞƌĞƌŝůŽƌĚĞĐŚĞŵĂƌĞŠŶũƵĚĞĐĂƚĂŠŶϮϬϭϱƕŝϮϬϭϲ͘

^ƚƵĚŝƵƉƌŝǀŝŶĚĂĐĐĞƐƵůůĂũƵƐƚŝƜŝĞƕŝĂĐŽƌĚĂƌĞĂĂƐŝƐƚĞŶƜĞŝũƵƌŝĚŝĐĞƉƌŝŶĂǀŽĐĂƚ
ͲĐĞŶƚƌĂůŝǌĂƚŽƌƌĂƐƉƵŶƐƵƌŝŝŶƐƚĂŶƚĞϮϬϭϱƐŝϮϬϭϲͲ

hE/hEEԐ/KE> ZKhZ/>KZ/EZKDE/

ϴ
Ϯϱϯ
ϳϯ
ϵϱ
ϭϲϰ
ϭϵϯ
ϭ͘ϮϱϬ
ϳϲ
ϯϮϳ
ϰϱ
ϭϯϬ
ϭϲϰ
Ϯ͘Ϭϳϰ

ϰ
ϯϮϱ
ϱϯ

ϰϳϬ
ϯϭ
ϭϲϱ
ϭϬϯ
ϯϵϳ
ϭϴϱ
Ϯϵϱ
Ϯϲϴ
ϰϲ
ϴϱϴ
ϳϱ

ϮϬϭϱ

ϭϳ
Ϯϭϰ
ϳϳ
ϳϵ
ϵϭ
ϭϱϬ
ϳϱϲ
ϳϮ
Ϯϳϭ
ϯϵ
ϭϮϴ
ϵϴ
Ϯ͘Ϭϳϰ

ϰ
ϯϯϳ
ϯϮ

ϰϳϰ
ϳϰ
ϭϮϲ
ϭϬϰ
Ϯϲϯ
ϭϯϲ
ϭϵϴ
Ϯϭϴ
ϯϭ
ϲϯϲ
ϵϰ

ϮϬϭϲ

2ŶƚƌĞďĂƌĞĂϰ
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/:

ϭϲϬ

dKd>
WƌŽĐĞŶƚĞ

/E^dEd

Eƌ͘
ƌƚ͘

Ϯϳ͘ϲϲϳ

ϯϳ

Ϯϴ͘ϱϴϴ
ϯ͕ϯϯ

ϯϲ

2ŶƚƌĞďĂƌĞĂϭ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϲ

ϭϲ͘ϴϲϵ

ϭϳ

ĂĚŵŝƐĞ

ϭϬ͘ϱϭϱ

ϮϬ

ϭϳ͘ϯϴϵ
ϯ͕Ϭϴ

ϭϲ

ϭϬ͘ϳϵϰ
Ϯ͕ϲϱ

ϭϵ

ƌĞƐƉŝŶƐĞ

ϮϬϭϲ
ĂĚŵŝƐĞ

2ŶƚƌĞďĂƌĞĂϮ
ƌĞƐƉŝŶƐĞ

ϮϬϭϱ

Ϯϴ͘ϱϯϲ͘ϭϮϯ͕ϰϬ

ϳϬϬ

ϮϬϭϱ
sĂů͘>Ğŝ
ϲϱϬ

ϮϬϭϲ
sĂů͘ůĞŝ

ϭϳ͘ϰϴϳ͘ϲϱϵ͕ϰϴ
Ͳϯϴ͕ϳϮ

2ŶƚƌĞďĂƌĞĂϯ

/ŶƚƌĞďĂƌĞĂŶƌ͘ϭ͗ŶƵŵĉƌƵůĐĞƌĞƌŝůŽƌĚĞĂĐŽƌĚĂƌĞĂĚĞĂũƵƚŽƌƉƵďůŝĐũƵĚŝĐŝĂƌŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉĨŽƌŵƵůĂƚĞĚĞũƵƐƚŝƜŝĂďŝůŝŠŶϮϬϭϱƕŝŠŶϮϬϭϲ͗
/ŶƚƌĞďĂƌĞĂŶƌ͘Ϯ͗ŶƵŵĉƌƵůĐĞƌĞƌŝůŽƌĚĞĂĐŽƌĚĂƌĞĂĚĞĂũƵƚŽƌƉƵďůŝĐũƵĚŝĐŝĂƌŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉĂĚŵŝƐĞͬƌĞƐƉŝŶƐĞ͕ŠŶĂĐĞůĞĂƕŝƉĞƌŝŽĂĚĞ͖
/ŶƚƌĞďĂƌĞĂŶƌ͘ϯ͗ǀĂůŽĂƌĞĂƐƵŵĞůŽƌĞĨĞĐƚŝǀĂĐŽƌĚĂƚĞĚĞŝŶƐƚĂŶƜĞůĞũƵĚĞĐĉƚŽƌĞƕƚŝĐƵƚŝƚůƵĚĞĂũƵƚŽƌƉƵďůŝĐũƵĚŝĐŝĂƌŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉŠŶϮϬϭϱƔŝŠŶϮϬϭϲ͖
/ŶƚƌĞďĂƌĞĂŶƌ͘ϰ͗ŶƵŵĉƌƵůĐĞƌĞƌŝůŽƌĚĞĐŚĞŵĂƌĞŠŶũƵĚĞĐĂƚĉŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉĐĂƌĞĂƵĨŽƐƚĂŶƵůĂƚĞŠŶƉƌŽĐĞĚƵƌĂƌĞŐƵůĂƌŝǌĉƌŝŝĐĞƌĞƌŝůŽƌĚĞĐŚĞŵĂƌĞŠŶũƵĚĞĐĂƚĂŠŶϮϬϭϱƕŝϮϬϭϲ͘

^ƚƵĚŝƵƉƌŝǀŝŶĚĂĐĐĞƐƵůůĂũƵƐƚŝƜŝĞƕŝĂĐŽƌĚĂƌĞĂĂƐŝƐƚĞŶƜĞŝũƵƌŝĚŝĐĞƉƌŝŶĂǀŽĐĂƚ
Ͳ ĐĞŶƚƌĂůŝǌĂƚŽƌƌĂƐƉƵŶƐƵƌŝŝŶƐƚĂŶƚĞϮϬϭϱƐŝϮϬϭϲͲ

hE/hEEԐ/KE> ZKhZ/>KZ/EZKDE/

ϱϬ͘Ϭϯϯ

ϴϴ

ϮϬϭϱ

ϰϲ͘ϯϴϴ
Ͳϳ͕Ϯϵ

ϭϭϰ

ϮϬϭϲ

2ŶƚƌĞďĂƌĞĂϰ

WĂŐŝŶĂϳĚŝŶϳ

$QH[DQUOD5DSRUWXOSULYLQGSUREOHPDWLFDDERUGDWăOD&RQJUHVXO$YRFD܊LORU

^ƚƵĚŝƵƉƌŝǀŝŶĚĂĐĐĞƐƵůůĂũƵƐƚŝƜŝĞƕŝĂĐŽƌĚĂƌĞĂĂƐŝƐƚĞŶƜĞŝũƵƌŝĚŝĐĞƉƌŝŶ
ĂǀŽĐĂƚ
dŽƚĂůƌĞƐƉŽŶĚĞŶԑŝ͗ϮϬϵ͕
ĚŝŶĐĂƌĞ͗
Ͳ ƵƌԕŝĚĞƉĞů͗ϭϰ
Ͳ dƌŝďƵŶĂůĞ͗ϰϬ
Ͳ :ƵĚĞĐĉƚŽƌŝŝ͗ϭϱϰ
Ͳ /:͗ϭ

 ĞƌĞƌŝĚĞĂĐŽƌĚĂƌĞĂũƵƚŽƌƉƵďůŝĐũƵĚŝĐŝĂƌŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉĨŽƌŵƵůĂƚĞĚĞũƵƐƚŝƜŝĂďŝůŝ

ŝŶĂŵŝĐĂĐĞƌĞƌŝůŽƌĚĞĂĐŽƌĚĂƌĞĚĞĂũƵƚŽƌƉƵďůŝĐ
ũƵĚŝĐŝĂƌŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉĨŽƌŵƵůĂƚĞĚĞũƵƐƚŝԑŝĂďŝůŝ
ϯϱ͘ϬϬϭ
ϯϬ͘ϬϬϭ
dŽƚĂůĐĞƌĞƌŝ͖Ϯϳ͘ϲϲϳ
Ϯϱ͘ϬϬϭ

dŽƚĂůĐĞƌĞƌŝ͖Ϯϴ͘ϱϴϴ

ĚŵŝƐĞ͖ϭϲ͘ϴϲϵ
ĚŵŝƐĞ͖ϭϳ͘ϯϴϵ

ϮϬ͘ϬϬϭ
ZĞƐƉŝŶƐĞ͖ϭϬ͘ϱϭϱ

ϭϱ͘ϬϬϭ

ZĞƐƉŝŶƐĞ͖ϭϬ͘ϳϵϰ

ϭϬ͘ϬϬϭ
ϱ͘ϬϬϭ
ϭ

dŽƚĂůĐĞƌĞƌŝ

ĚŵŝƐĞ
ϮϬϭϱ

ZĞƐƉŝŶƐĞ

ϮϬϭϲ

EƵŵĉƌĐĞƌĞƌŝĚĞĂĐŽƌĚĂƌĞĂĚĞĂũƵƚŽƌƉƵďůŝĐũƵĚŝĐŝĂƌŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉĨŽƌŵƵůĂƚĞĚĞũƵƐƚŝƜŝĂďŝůŝ͗
ͲŶƵůϮϬϭϱ͗Ϯϳ͘ϲϲϳ͕ĚŝŶĐĂƌĞĂĚŵŝƐĞ͗ϭϲ͘ϴϲϵ͖ƌĞƐƉŝŶƐĞ͗ϭϬ͘ϱϭϱ͖
ͲŶƵůϮϬϭϲ͗Ϯϴ͘ϱϴϴ͕ĚŝŶĐĂƌĞĂĚŵŝƐĞ͗ϭϳ͘ϯϴϵ͖ƌĞƐƉŝŶƐĞ͗ϭϬ͘ϳϵϰ
ŶĂůŝǌĂĚĂƚĞůŽƌ
^ĞŽďƐĞƌǀĉŽƵƔŽĂƌĉĐƌĞƔƚĞƌĞĂŶƵŵĉƌƵůĐĞƌĞƌŝůŽƌĚĞĂĐŽƌĚĂƌĞĚĞĂũƵƚŽƌƉƵďůŝĐũƵĚŝĐŝĂƌŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉ
ĨŽƌŵƵůĂƚĞĚĞũƵƐƚŝԕŝĂďŝůŝŠŶĂŶƵůϮϬϭϲĨĂԕĉĚĞϮϬϭϱ͕ĐƵĂƉƌŽǆŝŵĂƚŝǀ͗ϯ͕ϯϯй͕ĐĞĞĂĐĞĂƌĂƚĉŝŶƚĞƌĞƐƵůĐƌĞƐĐƵƚ
ĂůũƵƐƚŝԕŝĂďŝůŝůŽƌĚĞĂƐŽůŝĐŝƚĂĂĐŽƌĚĂƌĞĚĞĂũƵƚŽƌƉƵďůŝĐũƵĚŝĐŝĂƌ͘
/ŶĨŽƌŵĂԕŝŝůĞĐŽůĞĐƚĂƚĞƌĞĨůĞĐƚĉƵŶƚƌĞŶĚĂƐĐĞŶĚĞŶƚĂůŝŶƚĞƌĞƐƵůƵŝũƵƐƚŝԕŝĂďŝůŝůŽƌƉĞŶƚƌƵĂũƵƚŽƌƵůƉƵďůŝĐũƵĚŝĐŝĂƌ
ŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉ͘

51

 sĂůŽĂƌĞĂƐƵŵĞůŽƌĞĨĞĐƚŝǀĂĐŽƌĚĂƚĞĚĞŝŶƐƚĂŶƜĞůĞũƵĚĞĐĉƚŽƌĞƕƚŝĐƵƚŝƚůƵĚĞĂũƵƚŽƌƉƵďůŝĐ
ũƵĚŝĐŝĂƌŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉ

ŝŶĂŵŝĐĂƐƵŵĞůŽƌĂĐŽƌĚĂƚĞĐƵƚŝƚůƵĚĞĂũƵƚŽƌƉƵďůŝĐ
^ƵŵĞĂĐŽƌĚĂƚĞ;ŵŝŝůĞŝͿ͖ ũƵĚŝĐŝĂƌŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉ
Ϯϴ͘ϱϯϲ͕ϭϮ

ϯϬ͘ϬϬϭ͕ϬϬ
Ϯϱ͘ϬϬϭ͕ϬϬ

^ƵŵĞĂĐŽƌĚĂƚĞ;ŵŝŝůĞŝͿ͖
ϭϳ͘ϰϴϳ͕ϲϲ

ϮϬ͘ϬϬϭ͕ϬϬ
ϭϱ͘ϬϬϭ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϭ͕ϬϬ
ϱ͘ϬϬϭ͕ϬϬ
ϭ͕ϬϬ

^ƵŵĞĂĐŽƌĚĂƚĞ;ŵŝŝůĞŝͿ
ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

^ƵŵĞĂĐŽƌĚĂƚĞĚĞŝŶƐƚĂŶƜĞůĞũƵĚĞĐĉƚŽƌĞƕƚŝĐƵƚŝƚůƵĚĞĂũƵƚŽƌƉƵďůŝĐũƵĚŝĐŝĂƌŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉ͗
ͲŶƵůϮϬϭϱ͗Ϯϴ͘ϱϯϲ͘ϭϮϯ͕ϰϬ͖
ͲŶƵůϮϬϭϲ͗ϭϳ͘ϰϴϳ͘ϲϱϵ͕ϰϴ
ŶĂůŝǌĂĚĂƚĞůŽƌ
^ƵŵĞůĞĂĐŽƌĚĂƚĞĐƵƚŝƚůƵĚĞĂũƵƚŽƌƉƵďůŝĐũƵĚŝĐŝĂƌŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉĂƵŠŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽƐĐĉĚĞƌĞĚĞĂƉƌŽǆŝŵĂƚŝǀ
ϯϴ͕ϳϮй͘
/ŶĨŽƌŵĂԕŝŝůĞĐŽůĞĐƚĂƚĞƌĞĨůĞĐƚĉƵŶƚƌĞŶĚŶĞŐĂƚŝǀĂůƉůĉԕŝůŽƌĞĨĞĐƚƵĂƚĞĐƵƚŝƚůƵĚĞĂũƵƚŽƌƉƵďůŝĐũƵĚŝĐŝĂƌ͘

 ĞƌĞƌŝĚĞĐŚĞŵĂƌĞŠŶũƵĚĞĐĂƚĉŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉĐĂƌĞĂƵĨŽƐƚĂŶƵůĂƚĞŠŶƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
ƌĞŐƵůĂƌŝǌĉƌŝŝ

ǀŽůƵԑŝĂĐĞƌĞƌŝůŽƌ ĚĞĐŚĞŵĂƌĞŠŶũƵĚĞĐĂƚĉŠŶŵĂƚĞƌŝĞ
ĐŝǀŝůĉĂŶƵůĂƚĞŠŶƉƌŽĐĞĚƵƌĂƌĞŐƵůĂƌŝǌĉƌŝŝ
ϲϬ͘ϬϬϭ

ĞƌĞƌŝĂŶƵůĂƚĞ͖ϱϬ͘Ϭϯϯ

ĞƌĞƌŝĂŶƵůĂƚĞ͖ϰϲ͘ϯϴϴ

ϱϬ͘ϬϬϭ
ϰϬ͘ϬϬϭ
ϯϬ͘ϬϬϭ
ϮϬ͘ϬϬϭ
ϭϬ͘ϬϬϭ
ϭ

ĞƌĞƌŝĂŶƵůĂƚĞ
ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

52

ĞƌĞƌŝĚĞĐŚĞŵĂƌĞŠŶũƵĚĞĐĂƚĉŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉĂŶƵůĂƚĞŠŶƉƌŽĐĞĚƵƌĂƌĞŐƵůĂƌŝǌĉƌŝŝ͗
ͲŶƵůϮϬϭϱ͗ϱϬ͘Ϭϯϯ͖
ͲŶƵůϮϬϭϲ͗ϰϲ͘ϯϴϴ
ŶĂůŝǌĂĚĂƚĞůŽƌ
EƵŵĉƌƵůĐĞƌĞƌŝůŽƌĚĞĐŚĞŵĂƌĞŠŶũƵĚĞĐĂƚĉ͕ŠŶŵĂƚĞƌŝĞĐŝǀŝůĉ͕ĂŶƵůĂƚĞŠŶƉƌŽĐĞĚƵƌĂƌĞŐƵůĂƌŝǌĉƌŝŝĂƐĐĉǌƵƚĐƵ
ĂƉƌŽǆŝŵĂƚŝǀϳ͕Ϯϵй͘
/ŶĨŽƌŵĂԕŝŝůĞĐŽůĞĐƚĂƚĞƌĞĨůĞĐƚĉƵŶƚƌĞŶĚƉŽǌŝƚŝǀ͕ƉƌŝŶƉƌŝƐŵĂĨĂƉƚƵůĐĉŶƵŵĉƌƵůĐĞƌĞƌŝůŽƌĂŶƵůĂƚĞŠŶƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
ƌĞŐƵůĂƌŝǌĉƌŝŝĂƐĐĉǌƵƚ͕ĐĞĞĂĐĞĂƌĂƚĉĐƌĞƔƚĞƌĞĂĂĐƵƌĂƚĞԕĞŝƌĞĚĂĐƚĉƌŝŝĐĞƌĞƌŝůŽƌĚĞĐŚĞŵĂƌĞŠŶũƵĚĞĐĂƚĉ͕ƉƌŝŶ
ƌĂƉŽƌƚĂƌĞůĂŠŶĚĞƉůŝŶŝƌĞĂĐĞƌŝŶԕĞůŽƌůĞŐĂůĞĚĞĐŽŶԕŝŶƵƚ͘
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59

60

61

62

63

64

/͘ Ƶ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ  ŽƌŐĂŶŝǌĂƌĞĂ
ƉƌŽĨĞƐŝĞŝĚĞĂǀŽĐĂƚ
ď͘ ͙
ĞǆƚŝŶĚĞƌĞĂ ƉƌĞǀĞĚĞƌŝůŽƌ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚƵůƵŝ ĐŽŵŝƐŝŝůŽƌ
ĚĞ ĐĞŶǌŽƌŝ ĚŝŶ ƐŝƐƚĞŵƵů
ůĂƚŽĂƚĞŽŵŝƐŝŝůĞĚĞĐĞŶǌŽƌŝ
ĂůĞhEZƕŝĂůĞďĂƌŽƵƌŝůŽƌ͖
ũ͘ ƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞĂŵĞŵďƌŝůŽƌ
ĐŽŵŝƐŝŝůŽƌĚĞĐĞŶǌŽƌŝ͖
ǆ͘ ƉƌŝŽƌŝƚĉƜŝůĞ ƉƌŽĨĞƐŝĞŝ ĚĞ
ĂǀŽĐĂƚ ŠŶ ϮϬϭϳ͕ ĂƕĂ ĐƵŵ ĂƵ
ĨŽƐƚ ĂĚŽƉƚĂƚĞ ĚĞ ŽŵŝƐŝĂ
WĞƌŵĂŶĞŶƚĉ ŠŶ ƕĞĚŝŶƜĂ ĚŝŶ

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƉĞŶƚƌƵ
ĐŽŽĚŽŶĂƌĞĂĂĐƚŝǀŝƚĉԑŝŝĂƐĞŝ
ĚĞƐŝŐƵƌĉƌŝĂǀŽĐĂԑŝůŽƌ͕
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌ͕Ăǀ͘Z/^d/E
',KZ',

/͘ Ƶ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ  ŽƌŐĂŶŝǌĂƌĞĂ
ƉƌŽĨĞƐŝĞŝĚĞĂǀŽĐĂƚ
Ă͘
ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞĂ
ƕŝ
ĐŽŵƉůĞƚĂƌĞĂ
ƉƌĞǀĞĚĞƌŝůŽƌ
>ĞŐŝŝ Ŷƌ͘ ϱϭͬϭϵϵϱ͕ ĚĞƉƵƐĞ ŠŶ
ƉƌĞǌŝƵĂ
ŽŶŐƌĞƐƵůƵŝ
ĂǀŽĐĂƜŝůŽƌ ƐĂƵ ŠŶ ŽŶŐƌĞƐ ĚĞ
ĚĞůĞŐĂƜŝ͖ Ͳ ŠŶ ĐŽŵƵŶ ĐƵ Ăǀ͘
/ŽĂŶŚĞůĂƌƵ
ď͘
ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞĂ
ƕŝ
ĐŽŵƉůĞƚĂƌĞĂ
ƉƌĞǀĞĚĞƌŝůŽƌ
^ƚĂƚƵƚƵůƵŝƉƌŽĨĞƐŝĞŝĚĞĂǀŽĐĂƚ
ĚĞƉƵƐĞŠŶƉƌĞǌŝƵĂŽŶŐƌĞƐƵůƵŝ

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵů
WƌŽƚĞĐԑŝĂƉƌŽĨĞƐŝĞŝ͕
ŝŶĨŽƌŵĂƌĞƔŝƌĞůĂԑŝŝƉƵďůŝĐĞ͕
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘dZ/E
Z//h

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƉĞŶƚƌƵ
ƉĞƌĨĞĐԑŝŽŶĂƌĞĂůĞŐŝƐůĂԑŝĞŝ
ƉƌŽĨĞƐŝĞŝƔŝůĞŐĉƚƵƌĂĐƵ
WĂƌůĂŵĞŶƚƵůƔŝĂůƚĞ
ŽƌŐĂŶĞůĞƔŝŝŶƐƚŝƚƵԑŝŝůĞ
ĐĞŶƚƌĂůĞĐƵĂƚƌŝďƵԑŝŝŠŶ
ĚŽŵĞŶŝƵ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘
/KE,>Zh
/͘ ƵƉƌŝǀŝƌĞůĂŽƌŐĂŶŝǌĂƌĞĂ
ƉƌŽĨĞƐŝĞŝĚĞĂǀŽĐĂƚ
Ĩ͘
ƌĞĚƵĐĞƌĞĂ
ƚĂǆĞůŽƌ
ũƵĚŝĐŝĂƌĞ ĚĞ ƚŝŵďƌƵ ƕŝ
ƌĞŶƵŶƜĂƌĞĂ ůĂ ĨŽƌŵĂůŝƐŵƵů
ĞǆĐĞƐŝǀ Ăů ƉƌŽĐĞĚƵƌŝŝ ĐĞƌĞƌŝŝ
ĚĞĐŚĞŵĂƌĞŠŶũƵĚĞĐĂƚĉ;Ăƌƚ͘
ϮϬϬ ƕŝ ƵƌŵĉƚŽĂƌĞůĞ ĚŝŶ
ŽĚƵů ĚĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĉ ĐŝǀŝůĉͿ͖
ĞůŝŵŝŶĂƌĞĂ ƉƌĞǀĞĚĞƌŝůŽƌ ĚŝŶ
ŽĚƵů ĚĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĉ Đŝǀŝůĉ
ƉƌŝǀŝŶĚ ĚƌĞƉƚƵů ŝŶƐƚĂŶƜĞŝ ĚĞ
Ă ƐƚĂďŝůŝŝ ĚƵƌĂƚĂ ĐƵǀąŶƚƵůƵŝ
/͘ ƵƉƌŝǀŝƌĞůĂŽƌŐĂŶŝǌĂƌĞĂ
ƉƌŽĨĞƐŝĞŝĚĞĂǀŽĐĂƚ
Đ͘ ĞůĂďŽƌĂƌĞĂ ƵŶƵŝ 'ŚŝĚ
ĚĞ ďƵŶĞ ƉƌĂĐƚŝĐŝ ƉƌŝǀŝŶĚ
ĐƌŝƚĞƌŝŝůĞ ĚĞ ƐƚĂďŝůŝƌĞ Ă
ŽŶŽƌĂƌŝŝůŽƌŵŝŶŝŵĂůĞ͖
Ě͘
ƌĞŶĞŐŽĐŝĞƌĞĂ
WƌŽƚŽĐŽůƵůƵŝ ŠŶĐŚĞŝĂƚ ŠŶƚƌĞ
h͘E͘͘Z͘ ƕŝ DŝŶŝƐƚĞƌƵů
:ƵƐƚŝƜŝĞŝ
ƌĞĨĞƌŝƚŽƌ
ůĂ
ŽŶŽƌĂƌŝŝůĞ
ƉĞŶƚƌƵ
ƉƌĞƐƚĂƜŝŝůĞ ĚŝŶ ŽĨŝĐŝƵ ĂůĞ
ĂǀŽĐĂƜŝůŽƌ
ƉƌŝǀŝŶĚ
ƵƌŵĉƚŽĂƌĞůĞ͗

/͘ ƵƉƌŝǀŝƌĞůĂŽƌŐĂŶŝǌĂƌĞĂ
ƉƌŽĨĞƐŝĞŝĚĞĂǀŽĐĂƚ
Ŷ͘ ŠŶĨŝŝŶƜĂƌĞĂ ƵŶƵŝ ŐƌƵƉ ĚĞ
ůƵĐƌƵ ĐĂƌĞ Ɛĉ ĞĨĞĐƚƵĞǌĞ
ĚĞŵĞƌƐƵƌŝ ;ƉƌŝŶ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝƵů
ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ
ĂƌŽƵƌŝůŽƌ
ƵƌŽƉĞŶĞͲ͕ ŽŵŝƐŝĞŝ
ƵƌŽƉĞŶĞ͕ WĂƌůĂŵĞŶƚƵůƵŝ
ƵƌŽƉĞĂŶ ƕŝ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ
ƵƌŽƉĞŝͿŠŶǀĞĚĞƌĞĂĞŵŝƚĞƌŝŝ
ƵŶŽƌ
ĚŝƌĞĐƚŝǀĞͬƌĞĐŽŵĂŶĚĉƌŝͬƉƌŽƉ
ƵŶĞƌŝ ƉƌŝǀŝŶĚ ƵŶŝĨŽƌŵŝǌĂƌĞĂ
ƕŝ ĞĨŝĐŝĞŶƚŝǌĂƌĞĂ ĂƐŝƐƚĞŶƜĞŝ

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůĚĞ
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůĨĂĐĞƌŝ
ĞƵƌŽƉĞŶĞ͕ĐŽŽƉĞƌĂƌĞ
ŽŽƌĚŽŶĂƌĞĂƐŝƐƚĞŶԑĞŝ
:ƵĚŝĐŝĂƌĞ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘ ŝŶƚĞƌŶĂԑŝŽŶĂůĉƔŝƉƌŽŐƌĂŵĞ͕
WdZhd/KEh
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘/KE
dhZh>Eh

2DW Zf/ZdZ/hf//s/WZc/Ef/hEZ
,Kd ZZKE'Z^ϵͬϮϬϭϳ

ŶĞǆĂŶƌ͘//ůĂ,ŽƚĉƌąƌĞĂŽŶƐŝůŝƵůƵŝhEZŶƌ͘ϮϲϮͬϭϳŝƵŶŝĞϮϬϭϳ
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ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵů
WƌŽƚĞĐԑŝĂƉƌŽĨĞƐŝĞŝ͕
ŝŶĨŽƌŵĂƌĞƔŝƌĞůĂԑŝŝƉƵďůŝĐĞ͕
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘dZ/E
Z//h

ĂǀŽĐĂƜŝůŽƌ ƐĂƵ ŠŶ ŽŶŐƌĞƐ ĚĞ
ĚĞůĞŐĂƜŝ͖͙͘
ũ͘ ƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞĂ ŵĞŵďƌŝůŽƌ
ĐŽŵŝƐŝŝůŽƌĚĞĐĞŶǌŽƌŝ͖
Ŭ͘ ŠŶĨŝŝŶƜĂƌĞĂƵŶŽƌĐŽŵŝƐŝŝĚĞ
ƐƉĞĐŝĂůŝƚĂƚĞ
ůĂ
ŶŝǀĞůƵů
ďĂƌŽƵƌŝůŽƌƕŝĂh͘E͘͘Z͘ĐĂƌĞƐĉ
ǀĞƌŝĨŝĐĞŵŽĚƵůĚĞŠŶƚŽĐŵŝƌĞƕŝ
ĚĞĚĞƌƵůĂƌĞĂĐŽŶƚƌĂĐƚĞůŽƌĚĞ
ĐŽůĂďŽƌĂƌĞ ƕŝ ĚĞ ƐĂůĂƌŝǌĂƌĞ
ŠŶƚƌĞ ĂǀŽĐĂƜŝ ƕŝ ĨŽƌŵĞůĞ ĚĞ
ĞǆĞƌĐŝƚĂƌĞ Ă ƉƌŽĨĞƐŝĞŝ ƕŝ Ɛĉ
Ăŝďĉ ĐŽŵƉĞƚĞŶƜĂ ƐŽůƵƜŝŽŶĉƌŝŝ
ƐĞƐŝǌĉƌŝůŽƌĐƵƉƌŝǀŝƌĞůĂĂĐĞƐƚĞ
ĂƐƉĞĐƚĞ͖
ů͘ ŠŶĨŝŝŶƜĂƌĞĂ ƵŶƵŝ ŐƌƵƉ ĚĞ
ůƵĐƌƵ ĐĂƌĞ Ɛĉ Ăŝďĉ ĐĂ ŽďŝĞĐƚ
ĞůĂďŽƌĂƌĞĂ ƵŶĞŝ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝŝ
ƉƌŝǀŝŶĚ
ŠŶƚƌĞƉƌŝŶĚĞƌĞĂ
ĚĞŵĞƌƐƵƌŝůŽƌ ůĞŐĂůĞ ĚĞ ĐĉƚƌĞ

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƉĞŶƚƌƵ
ĐŽŽĚŽŶĂƌĞĂĂĐƚŝǀŝƚĉԑŝŝĂƐĞŝ
ĚĞƐŝŐƵƌĉƌŝĂǀŽĐĂԑŝůŽƌ͕
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌ͕Ăǀ͘Z/^d/E
',KZ',

ϮϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϳƕŝŽŶƐŝůŝƵůhEZ
ĚŝŶϭϴ͘ϬϮ͘ϮϬϭϳ͗
Ͳ ƌĞĨŽƌŵĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĉƌŝŝ
h͘E͘͘Z͕͘ Ă ĂƌŽƵƌŝůŽƌ͕ Ă
/͘E͘W͘W͘͘ ƕŝ Ă ͘͘͘ ŠŶ
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ ĐƵ ƉƌŝŶĐŝƉŝŝůĞ͗
ĞĨŝĐŝĞŶƜĉ͕ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚĞ͕
ĐƌĞĚŝďŝůŝƚĂƚĞ͕ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƜĉƕŝ
ĚĞƐĐŚŝĚĞƌĞ ĐĉƚƌĞ ĂǀŽĐĂƜŝ
ƉƌŝŶ͗
ĚĞǌǀŽůƚĂƌĞĂ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌŝŝ
ĐůŽƵĚ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĞ /d ĐŽŵƵŶĉ ƚƵƚƵƌŽƌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂƜŝŝůŽƌ ĚŝŶ ƐŝƐƚĞŵƵů
h͘E͘͘Z͘ ƕŝ ĐƌĞĂƌĞĂ ĚĞ
ƉůĂƚĨŽƌŵĞ ƐŽĐŝĂůĞ ŽŶͲůŝŶĞ ƕŝ
ĐĞŶƚƌĞ ĚĞ ĚĂƚĞ͕ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ
ŠŶĐƵƌƐĚĞĚĞǌǀŽůƚĂƌĞ͕ĂƵŶƵŝ
ƉŽƌƚĂů ǁĞď ƵŶŝĐ͕ ĐƵ ĂĐĐĞƐ ůĂ
ƚŽĂƚĞ ĚĂƚĞůĞ ƕŝ ĞǆƉƵƐĞ ƉĞ
ƐŝƚĞͲƵƌŝůĞ ŝŶƐƚŝƚƵƜŝŝůŽƌ ĚĞ

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƉĞŶƚƌƵ
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůĚĞ
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůĨĂĐĞƌŝ
ĞƵƌŽƉĞŶĞ͕ĐŽŽƉĞƌĂƌĞ
ƉĞƌĨĞĐԑŝŽŶĂƌĞĂůĞŐŝƐůĂԑŝĞŝ
ŽŽƌĚŽŶĂƌĞĂƐŝƐƚĞŶԑĞŝ
ƉƌŽĨĞƐŝĞŝƔŝůĞŐĉƚƵƌĂĐƵ
:ƵĚŝĐŝĂƌĞ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘ ŝŶƚĞƌŶĂԑŝŽŶĂůĉƔŝƉƌŽŐƌĂŵĞ͕
WĂƌůĂŵĞŶƚƵůƔŝĂůƚĞ
WdZhd/KEh
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘/KE
ŽƌŐĂŶĞůĞƔŝŝŶƐƚŝƚƵԑŝŝůĞ
dhZh>Eh
ĐĞŶƚƌĂůĞĐƵĂƚƌŝďƵԑŝŝŠŶ
ĚŽŵĞŶŝƵ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘
/KE,>Zh
ĂĐŽƌĚĂƚ ůĂ ĚĞǌďĂƚĞƌĞĂ ŠŶ
- ŵĂũŽƌĂƌĞĂ
ƉƵďůŝĐĞ ũƵĚŝĐŝĂƌĞ ůĂ ŶŝǀĞůƵů
ĨŽŶĚ͖
ŽŶŽƌĂƌŝŝůŽƌ ĚŝŶ ŽĨŝĐŝƵ͕ ĐƵ hŶŝƵŶŝŝ ƵƌŽƉĞŶĞ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀ
Ő͘ ĂƌŚŝǀĂƌĞĂĚŽĐƵŵĞŶƚĞůŽƌ ĐĞů ƉƵƜŝŶ ϯϬй ŠŶ ŐĞŶĞƌĂů͕ ƐƵď ĂƐƉĞĐƚƵů ŵĂũŽƌĉƌŝŝ ƕŝ
ĐƵĂŶƚƵŵƵůƵŝ
ƉĞ ƐƵƉŽƌƚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐ ƕŝ ŝĂƌ ŠŶ ĞƚĂƉĂ ũƵĚĞĐĉƜŝŝ ĐƵ ƐƚĂďŝůŝƌŝŝ
ŽŶŽƌĂƌŝŝůŽƌ ĂǀŽĐĂƜŝůŽƌ ĐĂƌĞ
ĂĐĐĞƐƵůůĂĨŽƌŵĂĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĉ ĐĞůƉƵƜŝŶϱϬй͖
ůŝŵŝƚĞŝ ĂƐŝŐƵƌĉ ĂƐŝƐƚĞŶƜĂ ƉƵďůŝĐĉ
Ă ĚŽƐĂƌĞůŽƌ͕ ƉĂƌƚĂũĂƌĞĂ
- ĞůŝŵŝŶĂƌĞĂ
ũƵĚŝĐŝĂƌĉ͖
ƉƌŽĐĞƐĞůŽƌ ƉĞ ŽƌĞ͕ ĐƌĞĂƌĞĂ ŵĂǆŝŵĞĂŽŶŽƌĂƌŝŝůŽƌ͖
ƵŶƵŝ ƐŽĨƚ ŶĂƜŝŽŶĂů ĐƵ
- ŝŵƉŽƐŝďŝůŝƚĂƚĞĂ
Ɛ͘ ZĞǌŽůƵƜŝŝͬƉĞůƵƌŝ ĂůĞ
ƉƌŽĐĞƐĞůĞ
ĂǀŽĐĂƜŝůŽƌ ƌĞĚƵĐĞƌŝŝ ŽŶŽƌĂƌŝŝůŽƌ ĚĞ ŽŶŐƌĞƐƵůƵŝƉƌŝǀŝŶĚ͗
ƉƵŶĞƌĞĂŠŶĂƉůŝĐĂƌĞĂ
;ĞǀĞŶƚƵĂů ƕŝ Ă ũƵƐƚŝƜŝĂďŝůŝůŽƌ ĐĉƚƌĞ ŝŶƐƚĂŶƜĞůĞ ĚĞ ƌĞĐŽŵĂŶĚĉƌŝůŽƌ ZĂƉŽƌƚƵůƵŝ
ƉĞ ďĂǌĂ ĚĞ EWͿ ƕŝ ũƵĚĞĐĂƚĉ͖͗
- ŝŶƚƌŽĚƵĐĞƌĞĂ ƵŶŽƌ ŽŵŝƚĞƚƵů ŝƌĞĐƚŽƌ ƉĞŶƚƌƵ
ŝŵƉŽƐŝďŝůŝƚĂƚĞĂĨŝǆĉƌŝŝƉĞŶƚƌƵ
ĂǀŽĐĂƚĂŵĂŝŵƵůƚŽƌƉƌŽĐĞƐĞ ƉƌĞǀĞĚĞƌŝ ƉĞŶƚƌƵ ƐŝƚƵĂƜŝĂ ƌĞƉƚƵƌŝůĞKŵƵůƵŝĐƵƉƌŝǀŝƌĞ
ŠŶĂĐĞĞĂƕŝǌŝƕŝůĂĂĐĞĞĂƕŝŽƌĉ͕ ƐƉĞĐŝĨŝĐĉ ďĂƌŽƵƌŝůŽƌ ƉĞ Ă ůĂ ͞sŝŝƚŽƌƵů ƐŝƐƚĞŵƵůƵŝ
ƵƌŽƉĞŶĞ͟
ƚƌŝŵŝƚĞƌĞĂƉƌŝŶƐŵƐ͕ĐƵϯǌŝůĞ ĐĉƌŽƌ ƌĂǌĉ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝƚĂƚĞ ŽŶǀĞŶƜŝĞŝ
ŠŶĂŝŶƚĞ͕ ĚĞ ĚĂƚĞ ĚĞƐƉƌĞ ĞǆŝƐƚĂ ƉĞŶŝƚĞŶĐŝĂƌ͕ ĐƵ ;ĐĉƚƌĞ DŝŶŝƐƚĞƌƵů :ƵƐƚŝƜŝĞŝ͕
^ƵƉĞƌŝŽƌ
Ăů
ůĂ
ƐŝƚƵĂƜŝĂ ŽŶƐŝůŝƵů
ŝŶƐƚĂŶƜĂ͕ ŽƌĂ ƕŝ ƉƌŽĐĞƐƵů ƌĞĨĞƌŝƌĞ
/ŶƐƚŝƚƵƚƵů
ĂƵĚŝĞƌŝůŽƌ ĚĞ ĐĉƚƌĞ DĂŐŝƐƚƌĂƚƵƌŝŝ͕
ƵƌŵĉƚŽƌ͖
ƌ͘ DŽĚŝĨŝĐĂƌĞĂ ůĞŐŝƐůĂƜŝĞŝ ŽƌŐĂŶĞůĞ ĚĞ ƵƌŵĉƌŝƌĞ EĂƜŝŽŶĂů Ăů DĂŐŝƐƚƌĂƚƵƌŝŝͿ
ƉƌŝǀŝŶĚ ƉƌŽƚĞĐƜŝĂ ĚĂƚĞůŽƌ ĐƵ
ƉƌŝŶ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞĂ ďƵŶĞůŽƌ
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ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵů
WƌŽƚĞĐԑŝĂƉƌŽĨĞƐŝĞŝ͕
ŝŶĨŽƌŵĂƌĞƔŝƌĞůĂԑŝŝƉƵďůŝĐĞ͕
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘dZ/E
Z//h

h͘E͘͘Z͘ ƉĞŶƚƌƵ ĚŝǌŽůǀĂƌĞĂ͕
ůŝĐŚŝĚĂƌĞĂ ƕŝ ƌĂĚŝĞƌĞĂ ƚƵƚƵƌŽƌ
ƐŽĐŝĞƚĉƜŝůŽƌ
ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞ
ŠŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞůĂKĨŝĐŝƵůEĂƜŝŽŶĂů
ĂůZĞŐŝƐƚƌƵůƵŝŽŵĞƌƜƵůƵŝ͕ĐĂƌĞ
ĂƵ ŠŶ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĂ ĂĐƚƵůƵŝ
ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀĐŽĚƵůEϲϵϭϬʹ
ƉƌŝŶ
ĂĐƚŝǀŝƚĉƜŝ
ũƵƌŝĚŝĐĞ͕
ƌĂƉŽƌƚĂƌĞ ůĂ ƌĞĐƵƌƐƵů ŠŶ
ŝŶƚĞƌĞƐƵů ůĞŐŝŝ ĂĚŵŝƐ ƉƌŝŶ
ĞĐŝǌŝĂ2ŶĂůƚĞŝƵƌƜŝĚĞĂƐĂƜŝĞ
ƕŝ :ƵƐƚŝƜŝĞ Ŷƌ͘ yy//ͬϭϮ͘Ϭϲ͘ϮϬϬϲ
;ƉƵďůŝĐĂƚĉŠŶDŽŶŝƚŽƌƵůKĨŝĐŝĂů
Ŷƌ͘ϵϯϲͬϮϬ͘ϭϭ͘ϮϬϬϲͿ͖
ŵ͘ ŠŶĨŝŝŶƜĂƌĞĂ ƵŶƵŝ ŐƌƵƉ ĚĞ
ůƵĐƌƵ ĐĂƌĞ Ɛĉ Ăŝďĉ ĐĂ ŽďŝĞĐƚ
ĞůĂďŽƌĂƌĞĂ ƵŶĞŝ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝŝ
ƉƌŝǀŝŶĚ
ŠŶƚƌĞƉƌŝŶĚĞƌĞĂ
ĚĞŵĞƌƐƵƌŝůŽƌ ůĞŐĂůĞ ĚĞ ĐĉƚƌĞ
h͘E͘͘Z͘ ƉĞŶƚƌƵ ĚŝǌŽůǀĂƌĞĂ͕

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƉĞŶƚƌƵ
ĐŽŽĚŽŶĂƌĞĂĂĐƚŝǀŝƚĉԑŝŝĂƐĞŝ
ĚĞƐŝŐƵƌĉƌŝĂǀŽĐĂԑŝůŽƌ͕
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌ͕Ăǀ͘Z/^d/E
',KZ',

ŝŶƚĞƌĞƐ ƉƵďůŝĐ ĚŝŶ ƐŝƐƚĞŵƵů
ƉƌŽĨĞƐŝĞŝ
ĚĞ
ĂǀŽĐĂƚ͖
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞƌĞĂ
ďƵŐĞƚĞůŽƌ
;ƉƌŽŝĞĐƜŝŝůŽƌͿ ŵƵůƚŝĂŶƵĂůĞ͕
ŵĂŝŠŶƚąŝƉĞϮĂŶŝ͕ĂƉŽŝƉĞϰ
ĂŶŝ͕ĂůĉƚƵƌŝĚĞŽƉƌŽŐƌĂŵĂƌĞ
ďƵŐĞƚĂƌĉƉĞϭϬĂŶŝƕŝŠŶĨŝŶĂů
ϮϬ ĚĞ ĂŶŝ͖ ĞůĂďŽƌĂƌĞĂ ƕŝ
ĂƉƌŽďĂƌĞĂ ^ƚƌĂƚĞŐŝŝůŽƌ ĚĞ
ĚĞǌǀŽůƚĂƌĞ Ă ĚŽŵĞŶŝŝůŽƌ ĚĞ
ŝŶƚĞƌĞƐ ƉĞŶƚƌƵ ĞǀŽůƵƜŝĂ
ƉƌŽĨĞƐŝĞŝ ;^ƚƌĂƚĞŐŝĂ ƉƌŝǀŝŶĚ
ĂƚƌĂŐĞƌĞĂ
ĨŽŶĚƵƌŝůŽƌ
ĞƵƌŽƉĞŶĞ͕ ^ƚƌĂƚĞŐŝĂ ĚĞ
ƉĞƌĨĞĐƜŝŽŶĂƌĞ Ă ĂĐƚŝǀŝƚĉƜŝŝ
/EWW͕WƌŽŝĞĐƜŝĂŵƵůƚŝĂŶƵĂůĉ
Ă ŝŶǀĞƐƚŝƜŝŝůŽƌ ŠŶ ƐŝƐƚĞŵƵů
͕ ĞƚĐ͘ ʹ ŠŶ ĐŽŵƵŶ ĐƵ Ăǀ͘
dƌĂŝĂŶƌŝĐŝƵͿ

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƉĞŶƚƌƵ
ƉĞƌĨĞĐԑŝŽŶĂƌĞĂůĞŐŝƐůĂԑŝĞŝ
ƉƌŽĨĞƐŝĞŝƔŝůĞŐĉƚƵƌĂĐƵ
WĂƌůĂŵĞŶƚƵůƔŝĂůƚĞ
ŽƌŐĂŶĞůĞƔŝŝŶƐƚŝƚƵԑŝŝůĞ
ĐĞŶƚƌĂůĞĐƵĂƚƌŝďƵԑŝŝŠŶ
ĚŽŵĞŶŝƵ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘
/KE,>Zh
ĐĂƌĂĐƚĞƌ ƉĞƌƐŽŶĂů͕ ƉƌŝŶ
ƌĞǀĞŶŝƌĞĂ
ůĂ
ĚĞĐŝǌŝĂ
ĂƵƚŽƌŝƚĉƜŝŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
ƉŽƚƌŝǀŝƚ ĐĉƌƵŝĂ ĂǀŽĐĂƜŝŝ ŶƵ
ƐƵŶƚ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĚĞ ĚĂƚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͖
Ƶ͘ ĞĚŝƚĂƌĞĂƵŶŽƌ
ŵŽŶŽŐƌĂĨŝŝĂůĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝƚĉƜŝůŽƌĚŝŶƉƌŽĨĞƐŝĂ
ĚĞĂǀŽĐĂƚ
ǆ͘ ƉƌŝŽƌŝƚĉƜŝůĞ ƉƌŽĨĞƐŝĞŝ ĚĞ
ĂǀŽĐĂƚ ŠŶ ϮϬϭϳ͕ ĂƕĂ ĐƵŵ ĂƵ
ĨŽƐƚ ĂĚŽƉƚĂƚĞ ĚĞ ŽŵŝƐŝĂ
WĞƌŵĂŶĞŶƚĉ ŠŶ ƕĞĚŝŶƜĂ ĚŝŶ
ϮϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϳƕŝŽŶƐŝůŝƵůhEZ
ĚŝŶϭϴ͘ϬϮ͘ϮϬϭϳ͗
Ͳ ŝŵƉůŝĐĂƌĞĂ ĂĐƚŝǀĉ ŠŶ
ƌĞĂůŝǌĂƌĞĂ
͟ĂƐĂŶĉƌŝŝ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ͟ ƕŝ Ă ƉĂĐŚĞƚƵůƵŝ
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀ ƵŶŝƚĂƌ ͟ŽĚƵů
ƉĞŶĂůĉĐĂƌĞƐĞĚĞƉůĂƐĞĂǌĉ
ĚŝŶĂůƚĞũƵĚĞƜĞ͕
- ŝŶĐůƵĚĞƌĞĂ
ŠŶ
ŽŶŽƌĂƌŝƵĂĐŚĞůƚƵŝĞůŝůŽƌĚĞ
ĚĞƉůĂƐĂƌĞ ĂůĞ ĂǀŽĐĂƚƵůƵŝ
ůĂƉĞŶŝƚĞŶĐŝĂƌĞ͕ƉĂƌĐŚĞƚĞ͕
ŝŶƐƚĂŶƜĞĚŝŶĂĨĂƌĂƌĂǌĞŝĚĞ
ĂĐƜŝƵŶĞĂďĂƌŽƵůƵŝ͕
- ƉůĂƚĂ ĚŝƐƚŝŶĐƚĉ Ă
ĂǀŽĐĂƜŝůŽƌ ĚŝŶ ŽĨŝĐŝƵ ŠŶ
ĞƚĂƉĂ
ƐŽůƵƜŝŽŶĉƌŝŝ
ŵĉƐƵƌŝůŽƌƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞ͖
- ĐŝƚĂƌĞĂ
ĂǀŽĐĂƚƵůƵŝ
ĐƵƌĂƚŽƌ Ɛĉ ƐĞ ĨĂĐĉ ĚƵƉĉ
ĂĐŚŝƚĂƌĞĂƌĞŵƵŶĞƌĂƜŝĞŝ͖
Ğ͘
ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞĂ
ƕŝ
ĐŽŵƉůĞƚĂƌĞĂ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚƵůƵŝͲĂĚƌƵ
ƉĞŶƚƌƵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂƌĞĂ͕
ĨƵŶĐƜŝŽŶĂƌĞĂ ƕŝ ĂƚƌŝďƵƜŝŝůĞ

ƉƌĂĐƚŝĐŝ͕ƌĞĨĞƌŝƚŽĂƌĞůĂƚŝƉƵƌŝ
ĚĞŵĉƐƵƌŝĐŽŶĐƌĞƚĞĐĂƌĞƉŽƚ
Ĩŝ ĂĚŽƉƚĂƚĞ͖ ĂƐŝŐƵƌĂƌĞĂ
ĨŝŶĂŶƜĉƌŝŝ ƉĞŶƚƌƵ ĨŽƌŵĂƌĞĂ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĉ
Ă
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶŝƕƚŝůŽƌ
ĚŝŶ
ĚŽŵĞŶŝƵů ũƵƌŝĚŝĐ ŝŵƉůŝĐĂƜŝ
;ũƵĚĞĐĉƚŽƌŝůŽƌ͕ ƉƌŽĐƵƌŽƌŝůŽƌ
ƕŝ ĂǀŽĐĂƜŝůŽƌͿ͕  ƉƌĞĐƵŵ ƕŝ
ƉĞŶƚƌƵ ĂĐƚŝǀŝƚĉƜŝůĞ ĚĞ
ĐŽŶƕƚŝĞŶƚŝǌĂƌĞ Ă ŽŶǀĞŶƜŝĞŝ
ƕŝ Ă ũƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶƜĞŝ ƵƌƜŝŝ
ƉĞŶƚƌƵ
Ă
ƌĞŵĞĚŝĂ
ĚĞĨŝĐŝĞŶƚĞůĞ ŠŶ ĐĞĞĂ ĐĞ
ƉƌŝǀĞƕƚĞƉƵŶĞƌĞĂŠŶĂƉůŝĐĂƌĞ
ĂŽŶǀĞŶƜŝĞŝ͕ƉƌŝŶĐĂƌĞƐĉƐĞ
ĂďŽƌĚĞǌĞ
ŠŶ
ĐŽŵƵŶ
ƉƌŽďůĞŵĞůĞ ůĞŐĂƚĞ ĚĞ
ƉƵŶĞƌĞĂ ŠŶ ĂƉůŝĐĂƌĞ Ă
ŽŶǀĞŶƜŝĞŝ ŠŶ ZŽŵąŶŝĂ͕

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůĚĞ
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůĨĂĐĞƌŝ
ĞƵƌŽƉĞŶĞ͕ĐŽŽƉĞƌĂƌĞ
ŽŽƌĚŽŶĂƌĞĂƐŝƐƚĞŶԑĞŝ
:ƵĚŝĐŝĂƌĞ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘ ŝŶƚĞƌŶĂԑŝŽŶĂůĉƔŝƉƌŽŐƌĂŵĞ͕
WdZhd/KEh
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘/KE
dhZh>Eh
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ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵů
WƌŽƚĞĐԑŝĂƉƌŽĨĞƐŝĞŝ͕
ŝŶĨŽƌŵĂƌĞƔŝƌĞůĂԑŝŝƉƵďůŝĐĞ͕
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘dZ/E
Z//h

ůŝĐŚŝĚĂƌĞĂ ƕŝ ƌĂĚŝĞƌĞĂ ƚƵƚƵƌŽƌ
ĞŶƚŝƚĉƜŝůŽƌũƵƌŝĚŝĐĞŠŶĨŝŝŶƜĂƚĞŠŶ
ƚĞŵĞŝƵů K͘'͘ Ŷƌ͘ ϮϲͬϮϬϬϬ͕
ĐĂƌĞ ĂƵ ŠŶ ƐƚĂƚƵƚƵů ƉƌŽƉƌŝƵ
ĂƚƌŝďƵƜŝŝ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ
ŽƌŐĂŶŝǌĂƌĞĂ ƕŝ ĞǆĞƌĐŝƚĂƌĞĂ
;Ĩĉƌĉ ĚƌĞƉƚͿ Ă ƉƌŽĨĞƐŝĞŝ ĚĞ
ĂǀŽĐĂƚ͖
Ɖ͘ 2ŶĚŽŵĞŶŝƵůĨŝƐĐĂů͗
ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞĂ ŽĚƵůƵŝ
ĨŝƐĐĂů
ƉƌŝŶ
ƉƌĞĐŝǌĂƌĞĂ
ĐĂƌĂĐƚĞƌƵůƵŝĚĞŝŶƐƚŝƚƵƜŝŝŶŽŶͲ
ƉƌŽĨŝƚ  ;hEZ͕ ͕ ĂƌŽƵƌŝ͕
&ŝůŝĂůĞ ͕ /EWW Ϳ ƕŝ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞĂ
ĨŝƐĐĂůĉ
ƕŝ
ĐŽŶƚĂďŝůĉůĞŐĂůĂĂĂĐĞƐƚŽƌĂŠŶ
ƌĂƉŽƌƚĚĞƐƚĂƚƵƚƵůĚĞŝŶƐƚŝƚƵƜŝŝ
ĚĞŝŶƚĞƌĞƐƉƵďůŝĐ͖
ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞĂ ŽĚƵůƵŝ
ĨŝƐĐĂů ŠŶ ƐĞŶƐƵů ƌĞŐůĞŵĞŶƚĉƌŝŝ

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƉĞŶƚƌƵ
ĐŽŽĚŽŶĂƌĞĂĂĐƚŝǀŝƚĉԑŝŝĂƐĞŝ
ĚĞƐŝŐƵƌĉƌŝĂǀŽĐĂԑŝůŽƌ͕
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌ͕Ăǀ͘Z/^d/E
',KZ',

//͘ Ƶ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ ƐŝƐƚĞŵƵů
ĂƐĞŝ ĚĞ ƐŝŐƵƌĉƌŝ Ă
ǀŽĐĂƜŝůŽƌ;͘͘͘Ϳ͗
Ă͘ ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞĂ
ƕŝ
ĐŽŵƉůĞƚĂƌĞĂ
>ĞŐŝŝ
Ŷƌ͘
ϳϮͬϮϬϭϲƉƌŝǀŝŶĚƐŝƐƚĞŵƵůĚĞ
ƉĞŶƐŝŝ ƕŝ ĂůƚĞ ĚƌĞƉƚƵƌŝ ĚĞ
ĂƐŝŐƵƌĉƌŝ
ƐŽĐŝĂůĞ
ĂůĞ
ĂǀŽĐĂƜŝůŽƌ͖
- ŝŶƚƌŽĚƵĐĞƌĞĂ
ƉŽƐŝďŝůŝƚĉƜŝŝ ĚĞ Ă ŽƉƚĂ ĐĂ
ƐƵŵĞůĞ
ƌĞƉƌĞǌĞŶƚąŶĚ
ŵĂũŽƌĉƌŝĚĞŠŶƚąƌǌŝĞƌĞƐĞĨĂĐĉ
ǀĞŶŝƚ ĨŝĞ ůĂ ďƵŐĞƚƵů ĨŝůŝĂůĞůŽƌ
ŠŶĨŽŶĚƵůĚĞƉĞŶƐŝŝĨŝĞŠŶĐĞů
ƉĞŶƚƌƵ ĂůƚĞ ĚƌĞƉƚƵƌŝ ĚĞ
ĂƐŝŐƵƌĉƌŝ
ƐŽĐŝĂůĞ
ĂůĞ
ĂǀŽĐĂƜŝůŽƌ͕ ŠŶ ĨƵŶĐƜŝĞ ĚĞ
ŶĞĐĞƐŝƚĉƜŝ͕ ĞǀĞŶƚƵĂů ĐƵ

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƉĞŶƚƌƵ
ƉĞƌĨĞĐԑŝŽŶĂƌĞĂůĞŐŝƐůĂԑŝĞŝ
ƉƌŽĨĞƐŝĞŝƔŝůĞŐĉƚƵƌĂĐƵ
WĂƌůĂŵĞŶƚƵůƔŝĂůƚĞ
ŽƌŐĂŶĞůĞƔŝŝŶƐƚŝƚƵԑŝŝůĞ
ĐĞŶƚƌĂůĞĐƵĂƚƌŝďƵԑŝŝŠŶ
ĚŽŵĞŶŝƵ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘
/KE,>Zh
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂůZŽŵąŶŝĞŝ͕͟ĐĂƌĞ
ƐĞ ƉƌĞĐŽŶŝǌĞĂǌĉ Đĉ ǀĂ
ĐŽŶƜŝŶĞ ŽĚƵů ĨŝƐĐĂů͕ ŽĚƵů
ĚĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĉ ĨŝƐĐĂůĉ͕ >ĞŐĞĂ
ĚĞ ŠŶĨŝŝŶƜĂƌĞ Ă ƐŽĐŝĞƚĉƜŝůŽƌ
ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞ͕ >ĞŐĞĂ ĞǀĂǌŝƵŶŝŝ
ĨŝƐĐĂůĞƕŝĂůƚĞůĞŐŝĐƵĐĂƌĂĐƚĞƌ
ĞĐŽŶŽŵŝĐ͖
Ͳ ƐƉƌŝũŝŶŝƌĞĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĉƌŝŝ
ͣ>ĞŐŝŝ ƉƌĞǀĞŶƜŝĞŝ͕͟ ĐĂƌĞ Ăƌ
ĂǀĞĂ ĐĂ ŽďŝĞĐƚŝǀ ƉƌŝŶĐŝƉĂů
ĞĚƵĐĂƌĞĂ ƕŝ ƉĞƌĨĞĐƜŝŽŶĂƌĞĂ
ĂŶƚƌĞƉƌĞŶŽƌŝůŽƌĚĞŽƌŝĐĞĨĞů͕
ƉƌĞĐƵŵ ƕŝ ƉƌĞǀĞŶŝƌĞĂ
ŐƌĞƕĞůŝůŽƌ ĚĞ ŽƌŝĐĞ ĨĞů ŠŶ
ĂƉůŝĐĂƌĞĂ ůĞŐŝŝ ƕŝ ŝŵƉƵŶĞ
ŝŶĐůƵƐŝǀ͕Ž ƐŽůƵƜŝĞ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀĉ
ĚĞ ƐƚŝŵƵůĂƌĞ Ă ŝŶƚƌŽĚƵĐĞƌŝŝ
ŽďůŝŐĂƚŝǀŝƚĉƜŝŝ
ĂƌŽŶĚĉƌŝŝ
ƚƌĞƉƚĂƚĞ Ă ƉŽƉƵůĂƜŝĞŝ ůĂ
ƐĞƌǀŝĐŝŝůŽƌ ĚĞ ĂƐŝƐƚĞŶƚĂ
ũƵĚŝĐŝĂƌĂ ĂůĞ ďĂƌŽƵƌŝůŽƌ͕
ĂĚŽƉƚĂƚ ƉƌŝŶ ,ŽƚĉƌąƌĞĂ
ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ hEZ Ŷƌ͘
ϭϴϬͬϭϳ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ͖
ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞĂͬ
Ĩ͘
ĐŽŵƉůĞƚĂƌĞĂ
EŽƌŵĞŝ
DĞƚŽĚŽůŽŐŝĐĞ Ŷƌ͘ ϭ Ă
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƵŝ
ĚĞ
ŽŽƌĚŽŶĂƌĞ Ă ƐŝƐƚĞŶƜĞŝ
:ƵƌŝĚŝĐĞ ;͘͘͘:͘Ϳ ĚĞ
ĂĐŽƌĚĂƌĞ ĐƵ ƚŝƚůƵ ŐƌĂƚƵŝƚ Ă
ĂƐŝƐƚĞŶƚĞŝ ĚĞ ƐƉĞĐŝĂůŝƚĂƚĞ
ũƵƌŝĚŝĐĉ ĚĞ ĐĉƚƌĞ ĚĞĐĂŶƵů
ďĂƌŽƵůƵŝ͕  ŠŶ ƐĞŶƐƵů Đĉ
ĨŝĞĐĂƌĞ ĂǀŽĐĂƚ ƉŽĂƚĞ
ĚĞĐŝĚĞ Ɛĉ ƉƌĞƐƚĞǌĞ Ž
ĂĐƚŝǀŝƚĂƚĞͣƉƌŽďŽŶŽ͕͟Ĩĉƌĉ
Ă Ĩŝ ŶĞĐĞƐĂƌ ĂĐŽƌĚƵů
ĚĞĐĂŶƵůƵŝͬďĂƌŽƵůƵŝ͖

ƵƚŝůŝǌąŶĚ
ƉŽƚĞŶƜŝĂůƵů
ƉƌŽŐƌĂŵƵůƵŝ ĚĞ ĨŽƌŵĂƌĞ
ƉĂŶͲĞƵƌŽƉĞĂŶĉ
ƉĞŶƚƌƵ
ĚƌĞƉƚƵƌŝůĞ ŽŵƵůƵŝ ƉĞŶƚƌƵ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶŝƕƚŝ
;WƌŽŐƌĂŵƵů
,>WͿĂůŽŶƐŝůŝƵůƵŝƵƌŽƉĞŝ͖
ĂĚƵĐĞƌĞĂ ůĂ ŠŶĚĞƉůŝŶŝƌĞ Ă
ĚŝƌĞĐƜŝŝůŽƌ
ĚĞ
ĂĐƜŝƵŶŝ
ĐŝƌĐƵŵƐĐƌŝƐĞ
^ƚƌĂƚĞŐŝĞŝ
'ƵǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞ
ŠŶ
ĚŽŵĞŶŝƵů
ĨŽƌŵĂƌŝŝ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞĂŵĂŐŝƐƚƌĂƜŝůŽƌ
ƕŝ ĂǀŽĐĂƜŝůŽƌ ĐƵ ƐƵƉŽƌƚƵů
ĨŝŶĂŶĐŝĂƌ
Ăů
ƐƚĂƚƵůƵŝ͖
ĂƐŝŐƵƌĂƌĞĂ ĂĐĐĞƐƵůƵŝ ůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂƜŝĂ ũƵƌŝĚŝĐĉ Ͳ ĐĂ
ƉƌĞŵŝƐĉĂĚƌĞƉƚƵůƵŝůĂĂĐĐĞƐ
ůĂ ũƵƐƚŝƜŝĞ ƉƌŝŶ ƚƌĂĚƵĐĞƌĞĂ
ŚŽƚĉƌąƌŝůĞ ĚĞ ƉƌŝŶĐŝƉŝƵ ƕŝ ͬ
ƐĂƵ
ĞůĂďŽƌĂƌĞĂ
ƵŶŽƌ

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůĚĞ
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůĨĂĐĞƌŝ
ĞƵƌŽƉĞŶĞ͕ĐŽŽƉĞƌĂƌĞ
ŽŽƌĚŽŶĂƌĞĂƐŝƐƚĞŶԑĞŝ
:ƵĚŝĐŝĂƌĞ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘ ŝŶƚĞƌŶĂԑŝŽŶĂůĉƔŝƉƌŽŐƌĂŵĞ͕
WdZhd/KEh
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘/KE
dhZh>Eh
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ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵů
WƌŽƚĞĐԑŝĂƉƌŽĨĞƐŝĞŝ͕
ŝŶĨŽƌŵĂƌĞƔŝƌĞůĂԑŝŝƉƵďůŝĐĞ͕
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘dZ/E
Z//h

ĞǆƉƌĞƐĞ
Ă
ĐĂƌĂĐƚĞƌƵůƵŝ
ĚĞĚƵĐƚŝďŝů Ăů ĐŽŶƚƌŝďƵƜŝŝůŽƌ ůĂ
ƐŝƐƚĞŵƵů ƉƌŽƉƌŝƵ ĚĞ ĂƐŝŐƵƌĉƌŝ
ƐŽĐŝĂůĞ  ƕŝ ĚĞƐŽĐŽƚŝƌĞĂ ůŽƌ ŠŶ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂĞŵŝƚĞƌŝŝĚĞĐŝǌŝŝůŽƌ
ĚĞ ŝŵƉƵŶĞƌĞ ĨŝŶĂůĞ ŠŶ ƌĂƉŽƌƚ
ĚĞƐŝƚƵĂƜŝŝůĞĂƚĞƐƚĂƚĞĚĞĐĉƚƌĞ
&ŝůŝĂůĞůĞ
͘͘͘
ĚƌĞƉƚ
ĐŽŶƚƌŝďƵƜŝŝ ĞĨĞĐƚŝǀ ƉůĉƚŝƚĞ ŠŶ
ĂŶƵůƉĞŶƚƌƵĐĂƌĞƐĞƐƚĂďŝůĞƕƚĞ
ŝŵƉŽǌŝƚƵůĨŝŶĂůĚĂƚŽƌĂƚƉĞŶƚƌƵ
ǀĞŶŝƚƵƌŝƌĞĂůŝǌĂƚĞĚŝŶƉƌŽĨĞƐŝĂ
ĚĞĂǀŽĐĂƚ͖
ƌĞĂůŝǌĂƌĞĂƵŶĞŝƉƌĂĐƚŝĐŝ
ƵŶŝƚĂƌĞ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ
ŶĞĐĞƐŝƚĂƚĞĂ
ĞĨĞĐƚƵĉƌŝŝ
ĂƵĚŝƚƵůƵŝ
ĨŝŶĂŶĐŝĂƌ
Ăů
ƐŝƚƵĂƜŝŝůŽƌ ĨŝŶĂŶĐŝĂƌĞ ĂůĞ
ďĂƌŽƵƌŝůŽƌ͖

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƉĞŶƚƌƵ
ĐŽŽĚŽŶĂƌĞĂĂĐƚŝǀŝƚĉԑŝŝĂƐĞŝ
ĚĞƐŝŐƵƌĉƌŝĂǀŽĐĂԑŝůŽƌ͕
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌ͕Ăǀ͘Z/^d/E
',KZ',

ĂƉƌŽďĂƌĞĂ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ 
;ĂůŝŶ͘ϮĂůĂƌƚ͘ϮϱĚŝŶ>ĞŐĞͿ͖
- ĂďƌŽŐĂƌĞĂĂƌƚ͘ϯϰĂůŝŶ͘
;ϯͿ ĚŝŶ >ĞŐĞ ƐĂƵ ĞŵŝƚĞƌĞĂ
ƵŶĞŝ ĚĞĐŝǌŝŝ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀĞ
ĐĂƌĞ ƐĂ Ăŝďĉ ŠŶ ǀĞĚĞƌĞ
ŽĐƌŽƚŝƌĞĂĞĨĞĐƚŝǀĉĂĨŝůŝĂůĞůŽƌ
ŵŝĐŝ͖
ď͘ ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞĂ
ƕŝ
ĐŽŵƉůĞƚĂƌĞĂ^ƚĂƚƵƚƵůƵŝ͕
ĂĚŽƉƚĂƚ ƉƌŝŶ ,ŽƚĉƌąƌĞĂ
ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ
hEZ
Ŷƌ͘
ϭϯϵͬϮϳ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϲ
ƉƌŝǀŝŶĚ
ĂĚŽƉƚĂƌĞĂ ^ƚĂƚƵƚƵůƵŝ ĂƐĞŝ
ĚĞ ƐŝŐƵƌĉƌŝ Ă ǀŽĐĂƜŝůŽƌ͕
ĂƐƚĨĞůĐƵŵĂĨŽƐƚŵŽĚŝĨŝĐĂƚĉ
ƕŝĐŽŵƉůĞƚĂƚĉƉƌŝŶ,ŽƚĉƌąƌĞĂ
ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ
hEZ
Ŷƌ͘
ϮϬϴͬϭϴ͘ϬϮ͘ϮϬϭϳ͗

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƉĞŶƚƌƵ
ƉĞƌĨĞĐԑŝŽŶĂƌĞĂůĞŐŝƐůĂԑŝĞŝ
ƉƌŽĨĞƐŝĞŝƔŝůĞŐĉƚƵƌĂĐƵ
WĂƌůĂŵĞŶƚƵůƔŝĂůƚĞ
ŽƌŐĂŶĞůĞƔŝŝŶƐƚŝƚƵԑŝŝůĞ
ĐĞŶƚƌĂůĞĐƵĂƚƌŝďƵԑŝŝŠŶ
ĚŽŵĞŶŝƵ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘
/KE,>Zh
ƐĞƌǀŝĐŝŝĚĞĂƐŝƐƚĞŶƜĉũƵĚŝĐŝĂƌĉ
ƚŝƉ ĂďŽŶĂŵĞŶƚ ĂŶƵĂů͕ ĚƵƉĉ
ŵŽĚĞůƵů
͟ĂƌŽŶĚĉƌŝŝ
ƉŽƉƵůĂƜŝĞŝ ůĂ ĐŽŶƐƵůƚĂŶƜŝ
ĨŝƐĐĂůŝ͖͟
Ś͘ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞƌĞĂ ŠŶ ŽĚƵů
ĚĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĉ ƉĞŶĂůĉ Ă
ƵŶŽƌ ƉƌĞǀĞĚĞƌŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐĞ
ƉĞŶƚƌƵ
ĂƐŝŐƵƌĂƌĞĂ
ƐĞĐƌĞƚƵůƵŝ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕
ƌĞĨĞƌŝƚŽƌ ůĂ ĂĐƚĞůĞ ƕŝ
ůƵĐƌĉƌŝůĞ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞ
ĂĨůĂƚĞ ĂƐƵƉƌĂ ĂǀŽĐĂƚƵůƵŝ
ƐĂƵůĂƐĞĚŝƵůƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͖
Ž͘ ĞǆĂŵŝŶĂƌĞĂ
ƉƌŽĐĞĚƵƌŝůŽƌĚĞĞůŝŵŝŶĂƌĞĂ
KƌĚŝŶƵůƵŝ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀ
ĐĂƌĞ ŝŵƉƵŶĞ ĚĞƉŽƐĞĚĂƌĞĂ
ĂǀŽĐĂƜŝůŽƌ ĚĞ ƚĞůĞĨŽĂŶĞ
ŵŽďŝůĞ ƕŝ ĂƉĂƌĂƚĞ ĚĞ
ŠŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚ ůĂ ĂĐĐĞƐƵů ŠŶ
ƐƉĂƜŝŝůĞ
ĂĨůĂƚĞ
ŝŶ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌĞĂ DŝŶŝƐƚĞƌƵůƵŝ
ĚĞ/ŶƚĞƌŶĞƕŝůĂƵŶŝƚĉƜŝůĞĚĞ
ƉĂƌĐŚĞƚ͘

ƌĞǌƵŵĂƚĞ ĂůĞ ĂĐĞƐƚŽƌ
ŚŽƚĉƌąƌŝ ŠŶ ůŝŵďĂ ƌŽŵąŶĉ͖
ŠŵďƵŶĉƚĉƜŝƌĞĂ  ĐĉŝůŽƌ
ŝŶƚĞƌŶĞ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐ͕ ĨŝĞ ƉƌŝŶ
ĐƌĞĂƌĞĂƵŶŽƌŶŽŝĐĉŝĚĞĂƚĂĐ
;ŝŶĐůƵƐŝǀ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĉ͕
ũƵĚŝĐŝĂƌĉƐĂƵŠŶĂůƚŵŽĚͿ͕ĨŝĞ
ƉƌŝŶ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĞĂ ĐĉŝůŽƌ ĚĞ
ĂƚĂĐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ƐĂƵ Ă
ĚƌĞƉƚƵůƵŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝŶƚĞƌŶ͕
ŠŶ
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ
ĐƵ
ŽďůŝŐĂƜŝŝůĞ ĐĂƌĞ ĚĞĐƵƌŐ ĚŝŶ
ĂƌƚŝĐŽůƵůϭϯĚŝŶŽŶǀĞŶƜŝĞƕŝ
ƉĞŶƚƌƵĂƐƉƌŝũŝŶŝƉƵŶĞƌĞĂŠŶ
ĂƉůŝĐĂƌĞ  Ă ŽŶǀĞŶƜŝĞŝ ůĂ
ŶŝǀĞůŶĂƜŝŽŶĂů͖
ŵĞĐĂŶŝƐŵĞůĞ
ĚĞ
ĂĐĐĞƉƚĂƌĞĂĚŝƌĞĐƜŝĞŝŠŶĐĂƌĞ
ƐĞ ŠŶĚƌĞĂƉƚĉ ǀŝŝƚŽƌƵů ƵƌƜŝŝ
ƵƌŽƉĞŶĞ Ă ƌĞƉƚƵƌŝůŽƌ

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůĚĞ
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůĨĂĐĞƌŝ
ĞƵƌŽƉĞŶĞ͕ĐŽŽƉĞƌĂƌĞ
ŽŽƌĚŽŶĂƌĞĂƐŝƐƚĞŶԑĞŝ
:ƵĚŝĐŝĂƌĞ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘ ŝŶƚĞƌŶĂԑŝŽŶĂůĉƔŝƉƌŽŐƌĂŵĞ͕
WdZhd/KEh
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘/KE
dhZh>Eh
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ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵů
WƌŽƚĞĐԑŝĂƉƌŽĨĞƐŝĞŝ͕
ŝŶĨŽƌŵĂƌĞƔŝƌĞůĂԑŝŝƉƵďůŝĐĞ͕
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘dZ/E
Z//h

ŝŵƉŽǌŝƚĂƌĞĂ
ǀĞŶŝƚƵƌŝůŽƌ ĨŽƌŵĞůŽƌ ĚĞ
ĞǆĞƌĐŝƚĂƌĞ Ă ƉƌŽĨĞƐŝĞŝ Ɛĉ ƐĞ
ƌĞĂůŝǌĞǌĞ͕ ŠŶ ĨƵŶĐƜŝĞ ĚĞ
ŶƵŵĉƌƵů ĂŶŐĂũĂƜŝůŽƌ͕ ƉƌŝŶ
ĂůĞŐĞƌĞĂ͕ůĂŠŶĐĞƉƵƚƵůĨŝĞĐĉƌƵŝ
ĂŶ ĐĂůĞŶĚĂƌŝƐƚŝĐ ĚĞ ĐĉƚƌĞ
ƚŝƚƵůĂƌƵů
ĨŽƌŵĞŝ
ĚĞ
ŽƌŐĂŶŝǌĂƌĞ͕ Ă ƵŶĞŝ ĚŝŶ
ǀĂƌŝĂŶƚĞůĞ ƉƌĞǀĉǌƵƚĞ ĚĞ ůĞŐĞ
;ϭϲй ĚŝŶ ƉƌŽĨŝƚ͕ ϯй Ěŝ
ǀĞŶŝƚƵƌŝ͕ĚĂĐĉŶƵĞǆŝƐƚĉŶŝĐŝƵŶ
ĂŶŐĂũĂƚ͖ϮϱĚŝŶǀĞŶŝƚƵƌŝ͕ĚĂĐĉ
ĞǆŝƐƚĉ ƵŶ ĂŶŐĂũĂƚ͕ ϭй ĚŝŶ
ǀĞŶŝƚƵƌŝ͕ ĚĂĐĉ ĞǆŝƐƚĉ ĚŽŝ ƐĂƵ
ŵĂŝŵƵůƜŝĂŶŐĂũĂƜŝͿ͖
ƐĐƵƚŝƌĞĂ ĚĞ ŝŵƉŽǌŝƚ Ă
ŽŶŽƌĂƌŝŝůŽƌ ĂǀŽĐĂƜŝůŽƌ ĚŝŶ
ŽĨŝĐŝƵ͖ ĂŶƵůĂƌĞĂ ŵĉƐƵƌŝŝ ĚĞ Ă
ƐĞƌĞƜŝŶĞĚĞĐĉƚƌĞĂƌŽƵϭй͖

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƉĞŶƚƌƵ
ĐŽŽĚŽŶĂƌĞĂĂĐƚŝǀŝƚĉԑŝŝĂƐĞŝ
ĚĞƐŝŐƵƌĉƌŝĂǀŽĐĂԑŝůŽƌ͕
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌ͕Ăǀ͘Z/^d/E
',KZ',

- ƉƌĞǀĞĚĞƌĞĂ
ĐĂ
ĚƌĞƉƚƵƌŝůĞĚĞƉĞŶƐŝĞŽƌŝĂůƚĞ
ĚƌĞƉƚƵƌŝ ĚĞ ĂƐŝŐƵƌĉƌŝ ĂůĞ
ĂǀŽĐĂƚƵůƵŝŠŶĂĐƚŝǀŝƚĂƚĞĐĂƌĞ
ƐĞƚƌĂŶƐĨĞƌĉĚĞůĂŽĨŝůŝĂůĉůĂ
ĂůƚĂ͕ƐĉƐĞĐĂůĐƵůĞǌĞůĂĨĞůĐĂ
ƕŝ ĐĞůĞ ĂůĞ ĂǀŽĐĂƚƵůƵŝ ĐĂƌĞ
ĂĐƚŝǀĞĂǌĉ ŠŶƚƌͲŽ ƐŝŶŐƵƌĉ
ĨŝůŝĂůĉ͕ĚĂƌƐĉƐĞƉůĉƚĞĂƐĐĉĚĞ
ĐĉƚƌĞ ĨŝĞĐĂƌĞ ĨŝůŝĂůĉ ůĂ ĐĂƌĞ Ă
ĂĐƚŝǀĂƚ͕ ƉƌŽƉŽƌƜŝŽŶĂů ĐƵ
ƉĞƌŝŽĂĚĞůĞ ƕŝ ĐƵ ĐŽŶƚƌŝďƵƜŝĂ
ĂǀŽĐĂƚƵůƵŝ ůĂ ĨŽŶĚƵƌŝůĞ
ĨŝĞĐĉƌĞŝĨŝůŝĂůĞ;Ăƌƚ͘ϱϵͿ͖
- ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞĂ Ăƌƚ͘ Ϯϰ
ĂůŝŶ͘ ;ϭͿ ĚŝŶ ^ƚĂƚƵƚ͕ ƉƌŝŶ
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞƌĞĂ
ĂũƵƐƚĉƌŝůŽƌ
ĚƵƉĉƚƌĞĐĞƌĞĂƵŶƵŝĂŶĚĞůĂ
ĚĂƚĂ ĚĞĐŝǌŝĞ ĚĞ ƉĞŶƐŝŽŶĂƌĞ

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƉĞŶƚƌƵ
ƉĞƌĨĞĐԑŝŽŶĂƌĞĂůĞŐŝƐůĂԑŝĞŝ
ƉƌŽĨĞƐŝĞŝƔŝůĞŐĉƚƵƌĂĐƵ
WĂƌůĂŵĞŶƚƵůƔŝĂůƚĞ
ŽƌŐĂŶĞůĞƔŝŝŶƐƚŝƚƵԑŝŝůĞ
ĐĞŶƚƌĂůĞĐƵĂƚƌŝďƵԑŝŝŠŶ
ĚŽŵĞŶŝƵ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘
/KE,>Zh
ǆ͘ ƉƌŝŽƌŝƚĉƜŝůĞ ƉƌŽĨĞƐŝĞŝ
ĚĞĂǀŽĐĂƚŠŶϮϬϭϳ͕ĂƕĂĐƵŵ
ĂƵ ĨŽƐƚ ĂĚŽƉƚĂƚĞ ĚĞ
ŽŵŝƐŝĂ WĞƌŵĂŶĞŶƚĉ ŠŶ
ƕĞĚŝŶƜĂ ĚŝŶ ϮϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϳ ƕŝ
ŽŶƐŝůŝƵů
hEZ
ĚŝŶ
ϭϴ͘ϬϮ͘ϮϬϭϳ͗
Ͳ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĂ
ůĂ
ŶŝǀĞůŶĂƜŝŽŶĂůĂƉƌŽŝĞĐƚƵůƵŝ
ĚŽƐĂƌƵů
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ͕
ƌĞĚƵĐĞƌĞĂƚĂǆĞůŽƌũƵĚŝĐŝĂƌĞ
ĚĞ ƚŝŵďƌƵ ĂƚƵŶĐŝ ĐąŶĚ
ŽďŝĞĐƚƵů ĂĐĞƐƚŽƌĂ ĞƐƚĞ
ĞǀĂůƵĂďŝů
ŠŶ
ďĂŶŝ͕
ĂĐŽƌĚĂƌĞĂĚĞĐĉƚƌĞĂǀŽĐĂƜŝ
Ă ƵŶĞŝ ĐŽŶƐƵůƚĂƜŝŝ ĂŶƵĂůĞ
ŐƌĂƚƵŝƚĞ
ĐĞůŽƌ
ĐĂƌĞ
ŠŶĚĞƉůŝŶĞƐĐ
ĐŽŶĚŝƜŝŝůĞ
ƉĞŶƚƌƵ ĂũƵƚŽƌ ƉƵďůŝĐ
ũƵĚŝĐŝĂƌ͕ ĐƵ ƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞĂ

KŵƵůƵŝƕŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂŠŶĨĂƜĂ
ƵƌƜŝŝ͕  ŠŶ ĐĞĞĂ ĐĞ ƉƌŝǀĞƕƚĞ
ĐŽŶĐĞƉƚƵů ĚĞ ůĉƌŐŝƌĞ Ă
ŵĂƌũĞŝ
ĚĞ
ĂƉƌĞĐŝĞƌĞ
ĂĐŽƌĚĂƚĉ ƐƚĂƚĞůŽƌ ;ĐĉƚƌĞ
'ƵǀĞƌŶƵů
ZŽŵąŶŝĞŝ͕
DŝŶŝƐƚĞƌƵů
ĨĂĐĞƌŝůŽƌ
ǆƚĞƌŶĞ͕
ƌĞƉƌĞǌĞŶƚĂŶƜŝŝ
ZŽŵąŶŝĞŝŠŶĐĂĚƌƵůĚƵŶĉƌŝŝ
WĂƌůĂŵĞŶƚĂƌĞ Ă ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ
ƵƌŽƉĞŝ ƕŝ ĐĞŝ ĚŝŶ ĐĂĚƌƵů
ŽŵŝƚĞƚƵůƵŝ ĚĞ DŝŶŝƕƚƌŝ Ăŝ
ŽŶƐŝůŝƵůƵŝƵƌŽƉĞŝͿ͖
ƐƚŽƉĂƌĞĂ ĚĞƚĂƕĉƌŝůŽƌ
ŵĂŐŝƐƚƌĂƜŝůŽƌ ƌŽŵąŶŝ ůĂ
ŐƌĞĨĂ ƵƌƜŝŝ ƵƌŽƉĞŶĞ Ă
ƌĞƉƚƵƌŝůŽƌ KŵƵůƵŝ ;ĐĉƚƌĞ
ŽŶƐŝůŝƵů
^ƵƉĞƌŝŽƌ
Ăů
DĂŐŝƐƚƌĂƚƵƌŝŝͿ͖

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůĚĞ
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůĨĂĐĞƌŝ
ĞƵƌŽƉĞŶĞ͕ĐŽŽƉĞƌĂƌĞ
ŽŽƌĚŽŶĂƌĞĂƐŝƐƚĞŶԑĞŝ
:ƵĚŝĐŝĂƌĞ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘ ŝŶƚĞƌŶĂԑŝŽŶĂůĉƔŝƉƌŽŐƌĂŵĞ͕
WdZhd/KEh
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘/KE
dhZh>Eh
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ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵů
WƌŽƚĞĐԑŝĂƉƌŽĨĞƐŝĞŝ͕
ŝŶĨŽƌŵĂƌĞƔŝƌĞůĂԑŝŝƉƵďůŝĐĞ͕
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘dZ/E
Z//h

ŝŶƚƌŽĚƵĐĞƌĞĂ
ƉŽƐŝďŝůŝƚĉƜŝŝ ĚĞ Ă ĚĞĚƵĐĞ
ĐŽŶƚƌŝďƵƜŝŝůĞ ĚĞ ĂƐŝŐƵƌĉƌŝ
ƐŽĐŝĂůĞ ƕŝ ĚĞ ƐĉŶĉƚĂƚĞ
;ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞĂ &ŽƌŵƵůĂƌƵůƵŝ
ϮϬϬͿ͖ ƐƚĂďŝůŝƌĞĂ ƐĂůĂƌŝƵůƵŝ
ŵŝŶŝŵƉĞĞĐŽŶŽŵŝĞĐĂƉůĂĨŽŶ
ŵŝŶŝŵ ůƵŶĂƌ Ăů ǀĞŶŝƚƵůƵŝ
ĂǀŽĐĂƚƵůƵŝ ĚĞ ůĂ ĐĂƌĞ Ɛĉ ƐĞ
ƉůĉƚĞĂƐĐĉ
ŝŵƉŽǌŝƚĞ͕
ƉŽƐŝďŝůŝƚĂƚĞĂ ĚĞ Ă ĚĞĚƵĐĞ
ĐŚĞůƚƵŝĞůŝůĞĐƵƵƚŝůŝƚĉƜŝůĞĚĞůĂ
ƐĞĚŝƵůĨŽƌŵĞŝĚĞĞǆĞƌĐŝƚĂƌĞĂ
ƉƌŽĨĞƐŝĞŝ͕ ĐĂƌĞ ĞƐƚĞ ƕŝ
ĚŽŵŝĐŝůŝƵů
ĂǀŽĐĂƚƵůƵŝ͕
ŶĞĐŽŶĚŝƜŝŽŶĂƚ ĚĞ ƵŶ ƉůĂƚĂ
ƵŶƵŝ ŝŵƉŽǌŝƚ ŵĂŝ ŵĂƌĞ ƉĞ
ĐůĉĚŝƌĞ͖ ŵĂũŽƌĂƌĞĂ ůĂ ϭϬϬй Ă
ĚĞĚƵĐĞƌŝŝ ĐŚĞůƚƵŝĞůŝůŽƌ ĚĞ
ĨƵŶĐƜŝŽŶĂƌĞ͕ ŠŶƚƌĞƜŝŶĞƌĞ ƕŝ

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƉĞŶƚƌƵ
ĐŽŽĚŽŶĂƌĞĂĂĐƚŝǀŝƚĉԑŝŝĂƐĞŝ
ĚĞƐŝŐƵƌĉƌŝĂǀŽĐĂԑŝůŽƌ͕
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌ͕Ăǀ͘Z/^d/E
',KZ',

ƉĞŶƚƌƵ ůŝŵŝƚĉ ĚĞ ǀąƌƐƚĉ ;ŶƵ
ϭϱĂŶŝĐĂŠŶƉƌĞǌĞŶƚͿ͖
Đ͘ ĂŶƵůĂƌĞĂͬ
ƌĞĂŶĂůŝǌĂƌĞĂ   ƉƌĞǀĞĚĞƌŝůŽƌ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚƵůƵŝ
ƉƌŝǀŝŶĚ
ĐƌĞĂŶƜĞůĞ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĞ͕
ĂĚŽƉƚĂƚ ƉƌŝŶ ,ŽƚĉƌąƌĞĂ
ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ
hEZ
Ŷƌ͘
ϮϬϵͬϭϴ͘ϬϮ͘ϮϬϭϳ͕
ĚƵƉĉ
ĂŶĂůŝǌĂ ƌĞĂůŝǌĂƚĂ ĚĞ ŐƌƵƉƵů
ĚĞ ůƵĐƌƵ Ăů ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ hEZ
ĐŽŵƉůĞƚĂƚ ĐƵ ŵĞŵďƌŝ Ăŝ
ĂƌŽƵƌŝůŽƌŽůũƕŝŽŶƐƚĂŶƜĂ͕
ĐĂƌĞ ĂƵ ĨŽƌŵƵůĂƚ ŽďƐĞƌǀĂƜŝŝ
ƉƵŶĐƚƵĂůĞ͕ŠŶƐĐƌŝƐ͕ĐƵƉƌŝǀŝƌĞ
ůĂĂĐĞƐƚĂ͖
Ě͘ ĐƌĞƕƚĞƌĞĂ ŐƌĂĚƵůƵŝ ĚĞ
ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƜĉ Ă ĂĐƚŝǀŝƚĉƜŝŝ
ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ͕͘͘͘ ŝŶĐůƵƐŝǀ ŠŶ

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƉĞŶƚƌƵ
ƉĞƌĨĞĐԑŝŽŶĂƌĞĂůĞŐŝƐůĂԑŝĞŝ
ƉƌŽĨĞƐŝĞŝƔŝůĞŐĉƚƵƌĂĐƵ
WĂƌůĂŵĞŶƚƵůƔŝĂůƚĞ
ŽƌŐĂŶĞůĞƔŝŝŶƐƚŝƚƵԑŝŝůĞ
ĐĞŶƚƌĂůĞĐƵĂƚƌŝďƵԑŝŝŠŶ
ĚŽŵĞŶŝƵ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘
/KE,>Zh
ĂǀŽĐĂƜŝůŽƌ ĚŝŶ ƵŐĞƚƵů
DŝŶŝƐƚĞƌƵůƵŝ :ƵƐƚŝƜŝĞŝ͖ ;ŠŶ
ĐŽŵƵŶĐƵĂǀ͘dƌĂŝĂŶƌŝĐŝƵͿ
Ͳ
ŶĞǀŽŝĂ ĚĞ ƌĞƐƵƌƐĞ
ƵŵĂŶĞ
ŵŽƚŝǀĂƚĞ
ƕŝ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶŝƐƚĞ͕ ĐĂƌĞ Ɛĉ
ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůƵů
ƚĞŚŶŝĐŽͲĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀ ƉĞ
ĐĂƌĞƐĞďĂǌĞĂǌĉĚĞĐŝĚĞŶƜŝŝ͕
ƉĞŶƚƌƵ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĂ͕ ůĂ
ŶŝǀĞůƵů hEZ͕ Ă ƐŝƐƚĞŵƵůƵŝ
ĚĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĂƌĞ
Ă
ĚĞĐůĂƌĂƜŝŝůŽƌ ĚĞ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŝ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞ͕ Ă ĂĐƚĞůŽƌ
ĂƚĞƐƚĂƚĞ ĚĞ ĂǀŽĐĂƚ͕ Ă
ƐŝƐƚĞŵƵůƵŝ ŝŵƉƵƐ ĚĞ
ůĞŐŝƐůĂƜŝĂƉƌĞǀĞŶŝƌŝŝƐƉĉůĉƌŝŝ
ďĂŶŝůŽƌ͕ ƉĞŶƚƌƵ ĞǆƚŝŶĚĞƌĞĂ
Ɛŝ
ĂƉƌŽĨƵŶĚĂƌĞĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĉƌŝŝ
ŝŶƚƌĂͲ

ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚĂƚĞĂ
ƉƌŽŝĞĐƚĞůŽƌ ĚĞ ůĞŐŝ ĐƵ
ƐƚĂŶĚĂƌĚĞůĞ
ŽŶǀĞŶƜŝĞŝ
ƵƌŽƉĞŶĞ Ă ƌĞƉƚƵƌŝůŽƌ
KŵƵůƵŝ ;ĐĉƚƌĞ  'ƵǀĞƌŶƵů ƕŝ
WĂƌůĂŵĞŶƚƵůZŽŵąŶŝĞŝͿ͖
ĂƉůŝĐĂƌĞĂ
ZĞĐŽŵĂŶĚĉƌŝŝ ;ϮϬϬϰͿϱ Ă
ŽŵŝƚĞƚƵůƵŝ ĚĞ DŝŶŝƕƚƌŝ
ĐĉƚƌĞ ƐƚĂƚĞůĞ ŵĞŵďƌĞ
ƉƌŝǀŝŶĚ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞĂ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚĉƜŝŝ ůĞŐŝůŽƌ ŝŶ
ǀŝŐŽĂƌĞ ƕŝ Ă ƉƌĂĐƚŝĐŝůŽƌ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ
ĐƵ
ƐƚĂŶĚĂƌĚĞůĞ ŝŵƉƵƐĞ ĚĞ
͘͘͘K͘ ƕŝ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ
ĂƉůŝĐĂƌĞĂŠŶĚƌĞƉƚƵůŝŶƚĞƌŶĂ
ŵĞĐĂŶŝƐŵƵůƵŝ
ĐŽŶƐƚŝƚƵƜŝŽŶĂů ƉƌĞǀĉǌƵƚ ĚĞ
ĚŝƐƉŽǌŝƜŝŝůĞ Ăƌƚ͘ ϮϬ ĂůŝŶ͘ ;ϮͿ

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůĚĞ
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůĨĂĐĞƌŝ
ĞƵƌŽƉĞŶĞ͕ĐŽŽƉĞƌĂƌĞ
ŽŽƌĚŽŶĂƌĞĂƐŝƐƚĞŶԑĞŝ
:ƵĚŝĐŝĂƌĞ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘ ŝŶƚĞƌŶĂԑŝŽŶĂůĉƔŝƉƌŽŐƌĂŵĞ͕
WdZhd/KEh
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘/KE
dhZh>Eh
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ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵů
WƌŽƚĞĐԑŝĂƉƌŽĨĞƐŝĞŝ͕
ŝŶĨŽƌŵĂƌĞƔŝƌĞůĂԑŝŝƉƵďůŝĐĞ͕
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘dZ/E
Z//h

ƌĞƉĂƌĂƜŝŝ ĂůĞ ĂƵƚŽƚƵƌŝƐŵƵůƵŝ
ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞ Ă ĨŽƌŵĞŝ ĚĞ
ĞǆĞƌĐŝƚĂƌĞĂƉƌŽĨĞƐŝĞŝ͖
Ƌ͘ ZĞǌŽůƵƜŝŝͬƉĞůƵƌŝ
ĂůĞ
ŽŶŐƌĞƐƵůƵŝ
ƉƌŝǀŝŶĚ
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞƌĞĂ
>/
;ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŽƌƵů ĞƵƌŽƉĞĂŶ ĚĞ
ũƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶƜĉͿ ĐĂ ƐŝƐƚĞŵ ĚĞ
ĐůĂƐŝĨŝĐĂƌĞͬ ŝŶĚĞǆĂƌĞ ĚĞ
ũƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶƜĉ
;нϮϱ
ĚĞ
ĐĂƌĂĐƚĞƌĞͿ͕  ĂĐĐĞƐƵů ƚŽƚĂů Ăů
ĂǀŽĐĂƜŝůŽƌ ůĂ ƐŝƐƚĞŵƵů Z/^͕
ĂĐĐĞƐƵů ĚŝƌĞĐƚ Ăů ĂǀŽĐĂƜŝůŽƌ ůĂ
ƐŝƐƚĞŵĞůĞ /E&KEKd͕ Z'/ KŶͲ
ůŝŶĞƕŝͲƚĞƌƌĂ͕ĚŽďąŶĚŝƌĞĂĚĞ
ĐĉƚƌĞ hEZ Ă ĐĂůŝƚĉƜŝŝ ĚĞ
ĨƵƌŶŝǌŽƌ
ĚĞ
ƐĞŵŶĉƚƵƌĉ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĉ͕ ƉĞŶƚƌƵ Ă ĨĂĐŝůŝƚĂ
ƵƚŝůŝǌĂƌĞĂ
ZĞŐŝƐƚƌĞůŽƌ

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƉĞŶƚƌƵ
ĐŽŽĚŽŶĂƌĞĂĂĐƚŝǀŝƚĉԑŝŝĂƐĞŝ
ĚĞƐŝŐƵƌĉƌŝĂǀŽĐĂԑŝůŽƌ͕
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌ͕Ăǀ͘Z/^d/E
',KZ',

ĐĞĞĂ ĐĞ ƉƌŝǀĞƕƚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĞĂ
ŽƌŝĐĉƌĞŝŝŶǀĞƐƚŝƜŝŝĚŝŶƐŝƐƚĞŵ
Ğ͘ ƕĞĚŝŶƜĞůĞ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ
͘͘͘ Ɛĉ ƐĞ ĚĞƐĨĉƕŽĂƌĞ ŠŶ
ŵŽĚ
ŽƌŐĂŶŝǌĂƚ
ƕŝ
ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚ͕
ƵƌŵąŶĚ
ŵŽĚĞůƵů
ƕĞĚŝŶƜĞůŽƌ
ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ h͘E͘͘Z͕͘ ƉƌŝŶ
ŝŵƉƵŶĞƌĞĂƵƌŵĉƚŽĂƌĞůŽƌ;ĐĞ
ƚƌĞďƵŝĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚĞ ƕŝ
ǀŝĐĞƉƌĞƕĞĚŝŶƚĞůƵŝ h͘E͘͘Z͘
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝů ĚĞ ĐŽŽƌĚŽŶĂƌĞĂ
ĂĐƚŝǀŝƚĉƜŝŝ͘͘͘Ϳ͗
Ͳ ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌƕŝŽƌĚŝŶĞĚĞ
ǌŝ
ƚƌĂŶƐŵŝƐĞ
ĂŶƚĞƌŝŽƌ
ƕĞĚŝŶƜĞŝ͖
ͲĞŶƵŵĞƌĂƌĞĂůƵĐƌĉƌŝůŽƌĐĞ
ƵƌŵĞĂǌĉ Ă Ĩŝ ĂŶĂůŝǌĂƚĞ ƕŝ
ƐŽůƵƜŝŽŶĂƚĞ͖

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƉĞŶƚƌƵ
ƉĞƌĨĞĐԑŝŽŶĂƌĞĂůĞŐŝƐůĂԑŝĞŝ
ƉƌŽĨĞƐŝĞŝƔŝůĞŐĉƚƵƌĂĐƵ
WĂƌůĂŵĞŶƚƵůƔŝĂůƚĞ
ŽƌŐĂŶĞůĞƔŝŝŶƐƚŝƚƵԑŝŝůĞ
ĐĞŶƚƌĂůĞĐƵĂƚƌŝďƵԑŝŝŠŶ
ĚŽŵĞŶŝƵ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘
/KE,>Zh
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞ ƕŝ ƉĞŶƚƌƵ
ŐĞƐƚŝŽŶĂƌĞĂ
ƕŝ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌĞĂ ďĂǌĞŝ ĚĞ
ĚĂƚĞŝŵƉƵƐĞĚĞĞǀŝĚĞŶƜĂƕŝ
ůĞŐŝƚŝŵĂƌĞĂ ĂǀŽĐĂƜŝůŽƌ ŠŶ
ŵŽĚƵŶŝƚĂƌ͖

ĚŝŶ ŽŶƐƚŝƚƵƜŝĂ ZŽŵąŶŝĞŝ
ƉƌŝǀŝŶĚ
ĂƉůŝĐĂƌĞĂ
ĐƵ
ƉƌŝŽƌŝƚĂƚĞ Ă ƌĞŐůĞŵĞŶƚĉƌŝůŽƌ
ŝŶƚĞƌŶĂƜŝŽŶĂůĞ ůĂ ĐĂƌĞ
ZŽŵąŶŝĂ
ĞƐƚĞ
ƉĂƌƚĞ
ƉƌŝǀŝƚŽĂƌĞ ůĂ ĚƌĞƉƚƵƌŝůĞ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ĂůĞ ŽŵƵůƵŝ͕
ĂƚƵŶĐŝ
ĐąŶĚ
ƉƌĞǀĉĚ
ƌĞŐůĞŵĞŶƚĉƌŝŵĂŝĨĂǀŽƌĂďŝůĞ
ĚĞĐąƚ ůĞŐŝůĞ ŝŶƚĞƌŶĞ ;ĐĉƚƌĞ
ŵĂŐŝƐƚƌĂƜŝŝƌŽŵąŶŝͿ͖
ǆ͘ ƉƌŝŽƌŝƚĉƜŝůĞ ƉƌŽĨĞƐŝĞŝ ĚĞ
ĂǀŽĐĂƚ ŠŶ ϮϬϭϳ͕ ĂƕĂ ĐƵŵ ĂƵ
ĨŽƐƚ ĂĚŽƉƚĂƚĞ ĚĞ ŽŵŝƐŝĂ
WĞƌŵĂŶĞŶƚĉ ŠŶ ƕĞĚŝŶƜĂ ĚŝŶ
ϮϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϳƕŝŽŶƐŝůŝƵůhEZ
ĚŝŶϭϴ͘ϬϮ͘ϮϬϭϳ͗
Ͳ ƌĂĐŽƌĚĂƌĞĂůĂĨŽƌŵƵůĞůĞĚĞ
ĐŽŽƉĞƌĂƌĞ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĉ ůĂ
ŶŝǀĞůƵů h ƕŝ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞ

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůĚĞ
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůĨĂĐĞƌŝ
ĞƵƌŽƉĞŶĞ͕ĐŽŽƉĞƌĂƌĞ
ŽŽƌĚŽŶĂƌĞĂƐŝƐƚĞŶԑĞŝ
:ƵĚŝĐŝĂƌĞ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘ ŝŶƚĞƌŶĂԑŝŽŶĂůĉƔŝƉƌŽŐƌĂŵĞ͕
WdZhd/KEh
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘/KE
dhZh>Eh
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ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵů
WƌŽƚĞĐԑŝĂƉƌŽĨĞƐŝĞŝ͕
ŝŶĨŽƌŵĂƌĞƔŝƌĞůĂԑŝŝƉƵďůŝĐĞ͕
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘dZ/E
Z//h

ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĞ ŠŶĨŝŝŶƜĂƚĞ ƉƌŝŶ
>ĞŐĞĂŶƌ͘ϱϭͬϭϵϵϱ͖
ƚ͘ ŠŶĨŝŝŶƜĂƌĞĂ ƵŶĞŝ ͟ĞĐŚŝƉĞ
ĚĞĂǀŽĐĂƜŝ͕͟ƉůĉƚŝƚĉĚĞhEZ͕
ĐĂƌĞƐĉŝŶĨŽƌŵĞǌĞƉƌŝŶƐŵƐƕŝ
ƉĞ ƐŝƚĞ ƚŽƜŝ ĂǀŽĐĂƜŝŝ ĚŝŶ ƜĂƌĉ
ĚĞƐƉƌĞ ŶŽƵƚĉƜŝůĞ ŠŶ ƉƌŽĨĞƐŝĂ
ĚĞ ĂǀŽĐĂƚ͕ ĚĞƐƉƌĞ ĂŐĞŶĚĂ
ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĞ Ă ƵŶƵŝ ĂǀŽĐĂƚ ;ĚĞ
Ğǆ͘ĚĂƚĂƵůƚŝŵĉĚĞĚĞƉƵŶĞƌĞĂ
ĚĞĐůĂƌĂƜŝĞŝ ĨŝƐĐĂůĞ͕ ĚĂƚĂ
ŽŶŐƌĞƐĞůŽƌ͕ ĞƚĐ͘Ϳ ƕŝ ĚĞƐƉƌĞ
ŶŽƵƚĉƜŝ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ŠŶ ĚƌĞƉƚƵů
Đŝǀŝů͕ŠŶĚƌĞƉƚƵůƉĞŶĂů͕ĚƌĞƉƚƵů
ĐŽŵĞƌĐŝĂů͕ ĚƌĞƉƚƵů ŵƵŶĐŝŝ͕
ĚƌĞƉƚƵů ĨŝƐĐĂů͖ ĐƌĞĂƌĞĂ ƵŶƵŝ
ƐŽĨƚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀ Ăů
hEZ ĐƵ ƚŽĂƚĉ ůĞŐŝƐůĂƜŝĂ ĚŝŶ
ƜĂƌĉ ĐĂƌĞ Ɛĉ ĨŝĞ ƉƵƐĉ ƐƉƌĞ
ĨŽůŽƐŝŶƜĂŐƌĂƚƵŝƚĉĂĂǀŽĐĂƜŝůŽƌ͖

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƉĞŶƚƌƵ
ĐŽŽĚŽŶĂƌĞĂĂĐƚŝǀŝƚĉԑŝŝĂƐĞŝ
ĚĞƐŝŐƵƌĉƌŝĂǀŽĐĂԑŝůŽƌ͕
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌ͕Ăǀ͘Z/^d/E
',KZ',

Ͳ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞĂ ĐĉƚƌĞ
ŵĞŵďƌŝŝ
ĐŽŶƐŝůŝƵůƵŝ
Ă
ŵĂƚĞƌŝĂůĞůŽƌ
ĂƚĂƕĂƚĞ
ĐĞƌĞƌŝůŽƌ ĐĞ ƵƌŵĞĂǌĉ Ă Ĩŝ
ĂŶĂůŝǌĂƚĞ͖
Ͳ ƐŽůŝĐŝƚĂƌĞĂ ĨŝůŝĂůĞůŽƌ
͘͘͘ Ɛĉ ĨĂĐĉ ƉƌŽƉƵŶĞƌŝ
ƉĞŶƚƌƵ ĂŐĞŶĚĂ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ
͘͘͘͘
Ĩ͘ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞƌĞĂ
ĐŽŶƚƌŽůƵůƵŝ
ĨŝŶĂŶĐŝĂƌ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀůĂ͖͘͘͘
Ő͘ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌĞĂ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝƵůƵŝ ĚĞƜŝŶƵƚ ĚĞ
͘͘͘ĚĞĐĉƚƌĞĂǀŽĐĂƜŝ͖
Ś͘ ƵƚŝůŝǌĂƌĞĂ ƐŝƐƚĞŵƵůƵŝ
^W ƉĞŶƚƌƵ ĂĐŚŝǌŝƜŝŝůĞ
ƌĞĂůŝǌĂƚĞ ĚĞ ͬ͘͘͘ĨŝůŝĂůĞͬ
ƐĂŶĂƚŽƌŝƵ͖

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƉĞŶƚƌƵ
ƉĞƌĨĞĐԑŝŽŶĂƌĞĂůĞŐŝƐůĂԑŝĞŝ
ƉƌŽĨĞƐŝĞŝƔŝůĞŐĉƚƵƌĂĐƵ
WĂƌůĂŵĞŶƚƵůƔŝĂůƚĞ
ŽƌŐĂŶĞůĞƔŝŝŶƐƚŝƚƵԑŝŝůĞ
ĐĞŶƚƌĂůĞĐƵĂƚƌŝďƵԑŝŝŠŶ
ĚŽŵĞŶŝƵ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘
/KE,>Zh

ĂĐƚŝǀĉ ůĂ ĚĞǌďĂƚĞƌŝůĞ ƉƌŝǀŝŶĚ
ǀŝŝƚŽƌƵů
ĞƵƌŽƉĞĂŶ
Ăů
ƉƌŽĨĞƐŝĞŝĚĞĂǀŽĐĂƚ͘

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůĚĞ
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůĨĂĐĞƌŝ
ĞƵƌŽƉĞŶĞ͕ĐŽŽƉĞƌĂƌĞ
ŽŽƌĚŽŶĂƌĞĂƐŝƐƚĞŶԑĞŝ
:ƵĚŝĐŝĂƌĞ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘ ŝŶƚĞƌŶĂԑŝŽŶĂůĉƔŝƉƌŽŐƌĂŵĞ͕
WdZhd/KEh
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘/KE
dhZh>Eh
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ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵů
WƌŽƚĞĐԑŝĂƉƌŽĨĞƐŝĞŝ͕
ŝŶĨŽƌŵĂƌĞƔŝƌĞůĂԑŝŝƉƵďůŝĐĞ͕
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘dZ/E
Z//h

ǀ͘ ŠŶƚĉƌŝƌĞĂ
ƌŽůƵůƵŝ
/ŶƐƚŝƚƵƚƵůƵŝ EĂƜŝŽŶĂůĞ ĚĞ
WƌĞŐĉƚŝƌĞ ƕŝ WĞƌĨĞĐƜŝŽŶĂƌĞ Ă
ǀŽĐĂƜŝůŽƌ ŠŶ ĨŽƌŵĂƌĞĂ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĉ Ă ĂǀŽĐĂƜŝůŽƌ͕
ĐŽŵƉĞƚĞŶƜĂ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĉ Ă
ĂǀŽĐĂƜŝůŽƌ ĨŝŝŶĚ Ž ŐĂƌĂŶƜŝĞ
ƉĞŶƚƌƵ ĂƐŝŐƵƌĂƌĞĂ ĂĐĐĞƐƵůƵŝ
ĞĨĞĐƚŝǀůĂũƵƐƚŝƜŝĞ͖
Ǉ͘ ŶĞĐĞƐŝƚĂƚĞĂ ŝŶĨŽƌŵĉƌŝŝ
ĚŝŶ ƚŝŵƉ Ă ĚĞůĞŐĂƜŝůŽƌ ůĂ
ŽŶŐƌĞƐ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ ƚŽĂƚĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞůĞƐƵƉƵƐĞĚĞǌďĂƚĞƌŝŝ
ƕŝĂĚŽƉƚĉƌŝŝ͕ĚĂƌƕŝĐƵƉƌŝǀŝƌĞůĂ
ĚŝƌĞĐƜŝŝůĞ ƉƌĞĐŽŶŝǌĂƚĞ ĚĞ
ĚĞǌǀŽůƚĂƌĞ
Ă
ƉƌŽĨĞƐŝĞŝ͖
ƉƌŽŐƌĂŵĂƌĞĂ
ŽŶŐƌĞƐƵůƵŝ
ĚƵƉĉ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂƌĞĂ ƚƵƚƵƌŽƌ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĞůŽƌĨŝƐĐĂůĞ͕ŝŶĐůƵƐŝǀ
ĂďŝůĂŶƜƵůƵŝĐŽŶƚĂďŝů͘

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƉĞŶƚƌƵ
ĐŽŽĚŽŶĂƌĞĂĂĐƚŝǀŝƚĉԑŝŝĂƐĞŝ
ĚĞƐŝŐƵƌĉƌŝĂǀŽĐĂԑŝůŽƌ͕
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌ͕Ăǀ͘Z/^d/E
',KZ',

ŝ͘ ƐƚĂďŝůŝƌĞĂ ƵŶŽƌ ƚĂƌŝĨĞ
ĚŝĨĞƌĞŶƜŝĂƚĞƕŝĂƵŶŽƌƉƌĞƜƵƌŝ
ĂĐĐĞƐŝďŝůĞ ƉĞŶƚƌƵ ĂǀŽĐĂƜŝ ůĂ
ŽŵƉůĞǆƵů ĂůŶĞĂƌ ƕŝ ĚĞ
ZĞĐƵƉĞƌĂƌĞ ͟ŽƌƉŽƌĞ ^ĂŶŽ͟
dĞĐŚŝƌŐŚŝŽů͘

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƉĞŶƚƌƵ
ƉĞƌĨĞĐԑŝŽŶĂƌĞĂůĞŐŝƐůĂԑŝĞŝ
ƉƌŽĨĞƐŝĞŝƔŝůĞŐĉƚƵƌĂĐƵ
WĂƌůĂŵĞŶƚƵůƔŝĂůƚĞ
ŽƌŐĂŶĞůĞƔŝŝŶƐƚŝƚƵԑŝŝůĞ
ĐĞŶƚƌĂůĞĐƵĂƚƌŝďƵԑŝŝŠŶ
ĚŽŵĞŶŝƵ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘
/KE,>Zh

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůĚĞ
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůĨĂĐĞƌŝ
ĞƵƌŽƉĞŶĞ͕ĐŽŽƉĞƌĂƌĞ
ŽŽƌĚŽŶĂƌĞĂƐŝƐƚĞŶԑĞŝ
:ƵĚŝĐŝĂƌĞ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘ ŝŶƚĞƌŶĂԑŝŽŶĂůĉƔŝƉƌŽŐƌĂŵĞ͕
WdZhd/KEh
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘/KE
dhZh>Eh
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ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƉĞŶƚƌƵ
ĐŽŽĚŽŶĂƌĞĂĂĐƚŝǀŝƚĉԑŝŝĂƐĞŝ
ĚĞƐŝŐƵƌĉƌŝĂǀŽĐĂԑŝůŽƌ͕
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌ͕Ăǀ͘Z/^d/E
',KZ',

ǁ͘ƌĞůƵĂƌĞĂ ĐŽŶůƵĐƌĉƌŝŝ ĐƵ
ũƵĚĞĐĉƚŽƌŝŝ ƕŝ ƉƌŽĐƵƌŽƌŝŝ ŠŶ
ĐĂĚƌƵů ǀŝǌƵůƵŝ ;ϮϬϭϯͿ ϭϲ Ăů
ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ŽŶƐƵůƚĂƚŝǀ Ăů
:ƵĚĞĐĉƚŽƌŝůŽƌƵƌŽƉĞŶŝ͖
ǆ͘ ƉƌŝŽƌŝƚĉƜŝůĞ ƉƌŽĨĞƐŝĞŝ ĚĞ
ĂǀŽĐĂƚ ŠŶ ϮϬϭϳ͕ ĂƕĂ ĐƵŵ ĂƵ
ĨŽƐƚ ĂĚŽƉƚĂƚĞ ĚĞ ŽŵŝƐŝĂ
WĞƌŵĂŶĞŶƚĉ ŠŶ ƕĞĚŝŶƜĂ ĚŝŶ
ϮϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϳ ƕŝ ŽŶƐŝůŝƵů hEZ
ĚŝŶϭϴ͘ϬϮ͘ϮϬϭϳ͗
Ͳ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĂ ůĂ ŶŝǀĞů
ŶĂƜŝŽŶĂůĂƉƌŽŝĞĐƚƵůƵŝĚŽƐĂƌƵů
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ͕ ƌĞĚƵĐĞƌĞĂ ƚĂǆĞůŽƌ
ũƵĚŝĐŝĂƌĞ ĚĞ ƚŝŵďƌƵ ĂƚƵŶĐŝ
ĐąŶĚ ŽďŝĞĐƚƵů ĂĐĞƐƚŽƌĂ ĞƐƚĞ
ĞǀĂůƵĂďŝů ŠŶ ďĂŶŝ͕ ĂĐŽƌĚĂƌĞĂ
ĚĞ ĐĉƚƌĞ ĂǀŽĐĂƜŝ Ă ƵŶĞŝ
ĐŽŶƐƵůƚĂƜŝŝ ĂŶƵĂůĞ ŐƌĂƚƵŝƚĞ
ĐĞůŽƌ
ĐĂƌĞ
ŠŶĚĞƉůŝŶĞƐĐ

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵů
WƌŽƚĞĐԑŝĂƉƌŽĨĞƐŝĞŝ͕
ŝŶĨŽƌŵĂƌĞƔŝƌĞůĂԑŝŝƉƵďůŝĐĞ͕
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘dZ/E
Z//h

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƉĞŶƚƌƵ
ƉĞƌĨĞĐԑŝŽŶĂƌĞĂůĞŐŝƐůĂԑŝĞŝ
ƉƌŽĨĞƐŝĞŝƔŝůĞŐĉƚƵƌĂĐƵ
WĂƌůĂŵĞŶƚƵůƔŝĂůƚĞ
ŽƌŐĂŶĞůĞƔŝŝŶƐƚŝƚƵԑŝŝůĞ
ĐĞŶƚƌĂůĞĐƵĂƚƌŝďƵԑŝŝŠŶ
ĚŽŵĞŶŝƵ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘
/KE,>Zh

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůĚĞ
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůĨĂĐĞƌŝ
ĞƵƌŽƉĞŶĞ͕ĐŽŽƉĞƌĂƌĞ
ŽŽƌĚŽŶĂƌĞĂƐŝƐƚĞŶԑĞŝ
:ƵĚŝĐŝĂƌĞ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘ ŝŶƚĞƌŶĂԑŝŽŶĂůĉƔŝƉƌŽŐƌĂŵĞ͕
WdZhd/KEh
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘/KE
dhZh>Eh
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ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƉĞŶƚƌƵ
ĐŽŽĚŽŶĂƌĞĂĂĐƚŝǀŝƚĉԑŝŝĂƐĞŝ
ĚĞƐŝŐƵƌĉƌŝĂǀŽĐĂԑŝůŽƌ͕
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌ͕Ăǀ͘Z/^d/E
',KZ',

ĐŽŶĚŝƜŝŝůĞƉĞŶƚƌƵĂũƵƚŽƌƉƵďůŝĐ
ũƵĚŝĐŝĂƌ͕ ĐƵ ƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞĂ
ĂǀŽĐĂƜŝůŽƌ
ĚŝŶ
ƵŐĞƚƵů
DŝŶŝƐƚĞƌƵůƵŝ :ƵƐƚŝƜŝĞŝ͖ Ͳ ŠŶ
ĐŽŵƵŶĐƵĂǀ͘WĞƚƌƵƜŝŽďĂŶƵ
Ͳ ĚĞǌǀŽůƚĂƌĞĂ ƵŶƵŝ ƐŝƐƚĞŵ
ĨŝƐĐĂů ĂƚƌĂĐƚŝǀ͕ ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂƌĞĂ
ƉƌŽĐĞĚƵƌŝůŽƌ
ƕŝ
ĚĞďŝƌŽĐƌĂƚŝǌĂƌĞĂ ĂĐƚŝǀŝƚĉƜŝůŽƌ
ŝŵƉƵƐĞĚĞƌĞŐŝŵƵůĐŽŶƚĂďŝůƕŝ
ĨŝƐĐĂů Ăů ƉƌŽĨĞƐŝĞŝ͕ ĐƌĞƕƚĞƌĞĂ
ĂĐĐĞƐƵůƵŝ ĂǀŽĐĂƜŝůŽƌ ƚŝŶĞƌŝ ůĂ
ĨŝŶĂŶƜĂƌĞ͖
ŠŶĐƵƌĂũĂƌĞĂ
ŠŶĨŝŝŶƜĉƌŝŝ
ƕŝ
ĚĞǌǀŽůƚĉƌŝŝ
ĨŽƌŵĞůŽƌ ĚĞ ĞǆĞƌĐŝƚĂƌĞ Ă
ƉƌŽĨĞƐŝĞŝ ĚĞ ĂǀŽĐĂƚ ƉƌŝŶ
ĂŶŐĂũĂƌĞĂ ĚĞ ĐĉƚƌĞ ĂĐĞƐƚĞĂ Ă
ƉĞƌƐŽŶĂůƵůƵŝ
ŶĞĐĞƐĂƌ
ĂĐƚŝǀŝƚĉƜŝŝ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞ ƉƌŝŶ
ŝŶƐƚŝƚƵŝƌĞĂ ĂĐĞůƵŝĂƕŝ ƌĞŐŝŵ

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵů
WƌŽƚĞĐԑŝĂƉƌŽĨĞƐŝĞŝ͕
ŝŶĨŽƌŵĂƌĞƔŝƌĞůĂԑŝŝƉƵďůŝĐĞ͕
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘dZ/E
Z//h

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƉĞŶƚƌƵ
ƉĞƌĨĞĐԑŝŽŶĂƌĞĂůĞŐŝƐůĂԑŝĞŝ
ƉƌŽĨĞƐŝĞŝƔŝůĞŐĉƚƵƌĂĐƵ
WĂƌůĂŵĞŶƚƵůƔŝĂůƚĞ
ŽƌŐĂŶĞůĞƔŝŝŶƐƚŝƚƵԑŝŝůĞ
ĐĞŶƚƌĂůĞĐƵĂƚƌŝďƵԑŝŝŠŶ
ĚŽŵĞŶŝƵ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘
/KE,>Zh

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůĚĞ
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůĨĂĐĞƌŝ
ĞƵƌŽƉĞŶĞ͕ĐŽŽƉĞƌĂƌĞ
ŽŽƌĚŽŶĂƌĞĂƐŝƐƚĞŶԑĞŝ
:ƵĚŝĐŝĂƌĞ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘ ŝŶƚĞƌŶĂԑŝŽŶĂůĉƔŝƉƌŽŐƌĂŵĞ͕
WdZhd/KEh
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘/KE
dhZh>Eh
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ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƉĞŶƚƌƵ
ĐŽŽĚŽŶĂƌĞĂĂĐƚŝǀŝƚĉԑŝŝĂƐĞŝ
ĚĞƐŝŐƵƌĉƌŝĂǀŽĐĂԑŝůŽƌ͕
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌ͕Ăǀ͘Z/^d/E
',KZ',

ƐƚŝŵƵůĂƚŝǀ
ĂƉůŝĐĂƚ
ŵŝĐƌŽŠŶƚƌĞƉƌŝŶĚĞƌŝůŽƌ ĐĂƌĞ͕ ŠŶ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĉ͕ĚĂĐĉĂƵŠŶƚƌĞϭƕŝ
ϵĂŶŐĂũĂƜŝǀŽƌƉůĉƚŝƵŶŝŵƉŽǌŝƚ
ƉĞĐŝĨƌĂĚĞĂĨĂĐĞƌŝĚĞĚŽĂƌϭй͕
Ăƚąƚ ƚŝŵƉ Đąƚ ĐŝĨƌĂ ĚĞ ĂĨĂĐĞƌŝ
ŶƵ ǀĂ ĚĞƉĉƕŝ ƉůĂĨŽŶƵů ĚĞ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽ͖ ĚĞƉƵŶĞƌĞĂ ĚĞ
ĐĉƚƌĞĨŽƌŵĞůĞĚĞĞǆĞƌĐŝƚĂƌĞĂ
ƉƌŽĨĞƐŝĞŝ Ă ƵŶĞŝ ƐŝŶŐƵƌĞ
ĚĞĐůĂƌĂƜŝŝĚĞǀĞŶŝƚƵƌŝƉĞĂŶ͕ŠŶ
ƉƌŝŵƵů ƚƌŝŵĞƐƚƌƵ Ăů ĂŶƵůƵŝ
ƵƌŵĉƚŽƌŽďƜŝŶĞƌŝŝǀĞŶŝƚƵƌŝůŽƌ͘
Ͳ ĐŽŶůƵĐƌĂƌĞĂ ĐƵ ĂůƚĞ
ƉƌŽĨĞƐŝŝ ũƵƌŝĚŝĐĞ ƉƌŝŶ ĂĐƜŝƵŶŝ
ĚĞ ƉƌĞŐĉƚŝƌĞ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĉ
ĐŽŶƚŝŶƵĉ ;ĐƵ ũƵĚĞĐĉƚŽƌŝŝ ƕŝ
ƉƌŽĐƵƌŽƌŝŝͿ͕
ŝŵƉůŝĐĂƌĞĂ
ĂǀŽĐĂƜŝůŽƌ ŠŶ ĐŽůĞĐƚŝǀĞůĞ ĚĞ
ůƵĐƌƵ
ĐƌĞĂƚĞ
ƉĞŶƚƌƵ

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵů
WƌŽƚĞĐԑŝĂƉƌŽĨĞƐŝĞŝ͕
ŝŶĨŽƌŵĂƌĞƔŝƌĞůĂԑŝŝƉƵďůŝĐĞ͕
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘dZ/E
Z//h

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƉĞŶƚƌƵ
ƉĞƌĨĞĐԑŝŽŶĂƌĞĂůĞŐŝƐůĂԑŝĞŝ
ƉƌŽĨĞƐŝĞŝƔŝůĞŐĉƚƵƌĂĐƵ
WĂƌůĂŵĞŶƚƵůƔŝĂůƚĞ
ŽƌŐĂŶĞůĞƔŝŝŶƐƚŝƚƵԑŝŝůĞ
ĐĞŶƚƌĂůĞĐƵĂƚƌŝďƵԑŝŝŠŶ
ĚŽŵĞŶŝƵ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘
/KE,>Zh

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůĚĞ
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůĨĂĐĞƌŝ
ĞƵƌŽƉĞŶĞ͕ĐŽŽƉĞƌĂƌĞ
ŽŽƌĚŽŶĂƌĞĂƐŝƐƚĞŶԑĞŝ
:ƵĚŝĐŝĂƌĞ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘ ŝŶƚĞƌŶĂԑŝŽŶĂůĉƔŝƉƌŽŐƌĂŵĞ͕
WdZhd/KEh
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘/KE
dhZh>Eh
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ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƉĞŶƚƌƵ
ĐŽŽĚŽŶĂƌĞĂĂĐƚŝǀŝƚĉԑŝŝĂƐĞŝ
ĚĞƐŝŐƵƌĉƌŝĂǀŽĐĂԑŝůŽƌ͕
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌ͕Ăǀ͘Z/^d/E
',KZ',

ƉĞƌĨĞĐƜŝŽŶĂƌĞĂ
ůĞŐŝƐůĂƜŝĞŝ
ũƵƌŝĚŝĐĞ͕ ƌĞĂůŝǌĂƌĞĂ ƵŶŽƌ
ĂĐƜŝƵŶŝ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĞ
ƉĞƌĨĞĐƜŝŽŶĉƌŝŝ ĐŽŵƵŶŝĐĉƌŝůŽƌ
ŝŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƕŝĚĞĞƚŝĐĉƕŝ
ĚĞŽŶƚŽůŽŐŝĞĂƉůŝĐĂƚĉ͖
Ͳ ƌĞĨŽƌŵĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĉƌŝŝ
h͘E͘͘Z͕͘ Ă ĂƌŽƵƌŝůŽƌ͕ Ă
/͘E͘W͘W͘͘ ƕŝ Ă ͘͘͘ ŠŶ
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ ĐƵ ƉƌŝŶĐŝƉŝŝůĞ͗
ĞĨŝĐŝĞŶƜĉ͕ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚĞ͕
ĐƌĞĚŝďŝůŝƚĂƚĞ͕ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƜĉ ƕŝ
ĚĞƐĐŚŝĚĞƌĞĐĉƚƌĞĂǀŽĐĂƜŝƉƌŝŶ͗
ĚĞǌǀŽůƚĂƌĞĂ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌŝŝ
ĐůŽƵĚ ƐƉĞĐŝĨŝĐĞ /d ĐŽŵƵŶĉ
ƚƵƚƵƌŽƌ ŽƌŐĂŶŝǌĂƜŝŝůŽƌ ĚŝŶ
ƐŝƐƚĞŵƵů h͘E͘͘Z͘ ƕŝ ĐƌĞĂƌĞĂ
ĚĞƉůĂƚĨŽƌŵĞƐŽĐŝĂůĞŽŶͲůŝŶĞƕŝ
ĐĞŶƚƌĞĚĞĚĂƚĞ͕ƉĞƌŵĂŶĞŶƚŠŶ
ĐƵƌƐ ĚĞ ĚĞǌǀŽůƚĂƌĞ͕ Ă ƵŶƵŝ

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵů
WƌŽƚĞĐԑŝĂƉƌŽĨĞƐŝĞŝ͕
ŝŶĨŽƌŵĂƌĞƔŝƌĞůĂԑŝŝƉƵďůŝĐĞ͕
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘dZ/E
Z//h

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƉĞŶƚƌƵ
ƉĞƌĨĞĐԑŝŽŶĂƌĞĂůĞŐŝƐůĂԑŝĞŝ
ƉƌŽĨĞƐŝĞŝƔŝůĞŐĉƚƵƌĂĐƵ
WĂƌůĂŵĞŶƚƵůƔŝĂůƚĞ
ŽƌŐĂŶĞůĞƔŝŝŶƐƚŝƚƵԑŝŝůĞ
ĐĞŶƚƌĂůĞĐƵĂƚƌŝďƵԑŝŝŠŶ
ĚŽŵĞŶŝƵ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘
/KE,>Zh

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůĚĞ
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůĨĂĐĞƌŝ
ĞƵƌŽƉĞŶĞ͕ĐŽŽƉĞƌĂƌĞ
ŽŽƌĚŽŶĂƌĞĂƐŝƐƚĞŶԑĞŝ
:ƵĚŝĐŝĂƌĞ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘ ŝŶƚĞƌŶĂԑŝŽŶĂůĉƔŝƉƌŽŐƌĂŵĞ͕
WdZhd/KEh
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘/KE
dhZh>Eh
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ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƉĞŶƚƌƵ
ĐŽŽĚŽŶĂƌĞĂĂĐƚŝǀŝƚĉԑŝŝĂƐĞŝ
ĚĞƐŝŐƵƌĉƌŝĂǀŽĐĂԑŝůŽƌ͕
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌ͕Ăǀ͘Z/^d/E
',KZ',

ƉŽƌƚĂů ǁĞď ƵŶŝĐ͕ ĐƵ ĂĐĐĞƐ ůĂ
ƚŽĂƚĞĚĂƚĞůĞƕŝĞǆƉƵƐĞƉĞƐŝƚĞͲ
ƵƌŝůĞ ŝŶƐƚŝƚƵƜŝŝůŽƌ ĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐ
ƉƵďůŝĐ ĚŝŶ ƐŝƐƚĞŵƵů ƉƌŽĨĞƐŝĞŝ
ĚĞ ĂǀŽĐĂƚ͖ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞƌĞĂ
ďƵŐĞƚĞůŽƌ
;ƉƌŽŝĞĐƜŝŝůŽƌͿ
ŵƵůƚŝĂŶƵĂůĞ͕ ŵĂŝ ŠŶƚąŝ ƉĞ Ϯ
ĂŶŝ͕ĂƉŽŝƉĞϰĂŶŝ͕ĂůĉƚƵƌŝĚĞŽ
ƉƌŽŐƌĂŵĂƌĞ ďƵŐĞƚĂƌĉ ƉĞ ϭϬ
ĂŶŝ ƕŝ ŠŶ ĨŝŶĂů ϮϬ ĚĞ ĂŶŝ͖
ĞůĂďŽƌĂƌĞĂ ƕŝ ĂƉƌŽďĂƌĞĂ
^ƚƌĂƚĞŐŝŝůŽƌ ĚĞ ĚĞǌǀŽůƚĂƌĞ Ă
ĚŽŵĞŶŝŝůŽƌ ĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐ ƉĞŶƚƌƵ
ĞǀŽůƵƜŝĂ ƉƌŽĨĞƐŝĞŝ ;^ƚƌĂƚĞŐŝĂ
ƉƌŝǀŝŶĚ ĂƚƌĂŐĞƌĞĂ ĨŽŶĚƵƌŝůŽƌ
ĞƵƌŽƉĞŶĞ͕ ^ƚƌĂƚĞŐŝĂ ĚĞ
ƉĞƌĨĞĐƜŝŽŶĂƌĞ Ă ĂĐƚŝǀŝƚĉƜŝŝ
/EWW͕ WƌŽŝĞĐƜŝĂ ŵƵůƚŝĂŶƵĂůĉ
ĂŝŶǀĞƐƚŝƜŝŝůŽƌŠŶƐŝƐƚĞŵƵů͕

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵů
WƌŽƚĞĐԑŝĂƉƌŽĨĞƐŝĞŝ͕
ŝŶĨŽƌŵĂƌĞƔŝƌĞůĂԑŝŝƉƵďůŝĐĞ͕
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘dZ/E
Z//h

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƉĞŶƚƌƵ
ƉĞƌĨĞĐԑŝŽŶĂƌĞĂůĞŐŝƐůĂԑŝĞŝ
ƉƌŽĨĞƐŝĞŝƔŝůĞŐĉƚƵƌĂĐƵ
WĂƌůĂŵĞŶƚƵůƔŝĂůƚĞ
ŽƌŐĂŶĞůĞƔŝŝŶƐƚŝƚƵԑŝŝůĞ
ĐĞŶƚƌĂůĞĐƵĂƚƌŝďƵԑŝŝŠŶ
ĚŽŵĞŶŝƵ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘
/KE,>Zh

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůĚĞ
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůĨĂĐĞƌŝ
ĞƵƌŽƉĞŶĞ͕ĐŽŽƉĞƌĂƌĞ
ŽŽƌĚŽŶĂƌĞĂƐŝƐƚĞŶԑĞŝ
:ƵĚŝĐŝĂƌĞ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘ ŝŶƚĞƌŶĂԑŝŽŶĂůĉƔŝƉƌŽŐƌĂŵĞ͕
WdZhd/KEh
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘/KE
dhZh>Eh
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ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƉĞŶƚƌƵ
ĐŽŽĚŽŶĂƌĞĂĂĐƚŝǀŝƚĉԑŝŝĂƐĞŝ
ĚĞƐŝŐƵƌĉƌŝĂǀŽĐĂԑŝůŽƌ͕
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌ͕Ăǀ͘Z/^d/E
',KZ',

ĞƚĐ͘ͲŠŶĐŽŵƵŶĐƵĂǀ͘ƌŝƐƚŝŶĂ
'ŚĞŽƌŐŚĞͿ͘

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵů
WƌŽƚĞĐԑŝĂƉƌŽĨĞƐŝĞŝ͕
ŝŶĨŽƌŵĂƌĞƔŝƌĞůĂԑŝŝƉƵďůŝĐĞ͕
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘dZ/E
Z//h

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƉĞŶƚƌƵ
ƉĞƌĨĞĐԑŝŽŶĂƌĞĂůĞŐŝƐůĂԑŝĞŝ
ƉƌŽĨĞƐŝĞŝƔŝůĞŐĉƚƵƌĂĐƵ
WĂƌůĂŵĞŶƚƵůƔŝĂůƚĞ
ŽƌŐĂŶĞůĞƔŝŝŶƐƚŝƚƵԑŝŝůĞ
ĐĞŶƚƌĂůĞĐƵĂƚƌŝďƵԑŝŝŠŶ
ĚŽŵĞŶŝƵ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘
/KE,>Zh

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůĚĞ
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůĨĂĐĞƌŝ
ĞƵƌŽƉĞŶĞ͕ĐŽŽƉĞƌĂƌĞ
ŽŽƌĚŽŶĂƌĞĂƐŝƐƚĞŶԑĞŝ
:ƵĚŝĐŝĂƌĞ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘ ŝŶƚĞƌŶĂԑŝŽŶĂůĉƔŝƉƌŽŐƌĂŵĞ͕
WdZhd/KEh
ĐŽŽƌĚŽŶĂƚŽƌĂǀ͘/KE
dhZh>Eh

81,81($1$ğ,21$/Ă$%$5285,/25',1520Æ1,$
&21*5(68/$92&$ğ,/25
%8&85(ù7,±0$57,(

+27Ă5Æ5($15

Congresul Avocaрilor, întrunit la 23 – 25 martie 2017 în Bucureоti, constituit în conformitate
cu dispoziрiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea оi exercitarea profesiei de
avocat, republicată, cu modificările оi completările ulterioare, precum оi ale art. 15 alin. (3) din
Regulamentul de organizare оi funcрionare a Uniunii Naрionale a Barourilor din România (U.N.B.R.)
оi de desfăоurare a оedinрelor Consiliului U.N.B.R.,
Luând în examinare materialele scrise transmise Congresului de delegaрii care au propus
adoptarea de hotărâri, rezoluрii, apeluri privitoare la modificarea directă de către Congres a unor acte
normative cu caracter infra-parlamentar care intră în competenрa Congresului dar оi unor acte
normative,
În aplicarea dispoziрiilor art. 64 alin.(2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea оi
exercitarea profesiei de avocat,

+27Ă5Ă܇7(
, &XSULYLUHODRUJDQL]DUHDSURIHVLHLGHDYRFDW
$UW6HLDDFWGHSURSXQHULOHSULYLQG
D PRGLILFDUHD ܈L FRPSOHWDUHD SUHYHGHULORU /HJLL QU  GHSXVH vQ
SUH]LXD&RQJUHVXOXLDYRFD܊LORUVDXvQ&RQJUHVGHGHOHJD܊L
E PRGLILFDUHD ܈L FRPSOHWDUHD SUHYHGHULORU 6WDWXWXOXL SURIHVLHL GH DYRFDW
GHSXVHvQSUH]LXD&RQJUHVXOXLDYRFD܊LORUVDXvQ&RQJUHVGHGHOHJD܊LH[WLQGHUHD
SUHYHGHULORU 5HJXODPHQWXOXL FRPLVLLORU GH FHQ]RUL GLQ VLVWHPXO &$$ OD WRDWH
&RPLVLLOHGHFHQ]RULDOH81%5܈LDOHEDURXULORU
F HODERUDUHD XQXL *KLG GH EXQH SUDFWLFL SULYLQG FULWHULLOH GH VWDELOLUH D
RQRUDULLORUPLQLPDOH
GUHQHJRFLHUHD 3URWRFROXOXL vQFKHLDW vQWUH 81%5 ܈L 0LQLVWHUXO -XVWL܊LHL
UHIHULWRUODRQRUDULLOHSHQWUXSUHVWD܊LLOHGLQRILFLXDOHDYRFD܊LORUSULYLQGXUPăWRDUHOH
 PDMRUDUHDRQRUDULLORUGLQRILFLXFXFHOSX܊LQvQJHQHUDOLDUvQHWDSD
MXGHFă܊LLFXFHOSX܊LQ
 HOLPLQDUHDOLPLWHLPD[LPHDRQRUDULLORU
 LPSRVLELOLWDWHDUHGXFHULLRQRUDULLORUGHFăWUHLQVWDQ܊HOHGHMXGHFDWă
 LQWURGXFHUHDXQRUSUHYHGHULSHQWUXVLWXD܊LDVSHFLILFăEDURXULORUSHDFăURU
UD]ăGHDFWLYLWDWHH[LVWDSHQLWHQFLDUFXUHIHULUHODVLWXD܊LDDXGLHULORUGHFăWUH
RUJDQHOHGHXUPăULUHSHQDOăFDUHVHGHSODVHD]ăGLQDOWHMXGH܊H
 LQFOXGHUHD vQ RQRUDULX D FKHOWXLHOLORU GH GHSODVDUH DOH DYRFDWXOXL OD
SHQLWHQFLDUHSDUFKHWHLQVWDQ܊HGLQDIDUDUD]HLGHDF܊LXQHDEDURXOXL
 SODWD GLVWLQFWă D DYRFD܊LORU GLQ RILFLX vQ HWDSD VROX܊LRQăULL PăVXULORU
SUHYHQWLYH
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 FLWDUHDDYRFDWXOXLFXUDWRUVăVHIDFăGXSăDFKLWDUHDUHPXQHUD܊LHL
H PRGLILFDUHD ܈L FRPSOHWDUHD 5HJXODPHQWXOXL&DGUX SHQWUX RUJDQL]DUHD
IXQF܊LRQDUHD܈LDWULEX܊LLOHVHUYLFLLORUGHDVLVWHQWDMXGLFLDUDDOHEDURXULORUDGRSWDW
SULQ+RWăUkUHD&RQVLOLXOXL81%5QU
I UHGXFHUHDWD[HORUMXGLFLDUHGHWLPEUX܈LUHQXQ܊DUHDODIRUPDOLVPXOH[FHVLY
DOSURFHGXULLFHUHULLGHFKHPDUHvQMXGHFDWă DUW܈LXUPăWRDUHOHGLQ&RGXOGH
SURFHGXUăFLYLOă HOLPLQDUHDSUHYHGHULORUGLQ &RGXOGHSURFHGXUăFLYLOăSULYLQG
GUHSWXOLQVWDQ܊HLGHDVWDELOLLGXUDWDFXYkQWXOXLDFRUGDWODGH]EDWHUHDvQIRQG
J DUKLYDUHDGRFXPHQWHORUSHVXSRUWLQIRUPDWLF܈LDFFHVXOODIRUPDHOHFWURQLFă
DGRVDUHORUSDUWDMDUHDSURFHVHORUSHRUHFUHDUHDXQXLVRIWQD܊LRQDOFXSURFHVHOH
DYRFD܊LORU HYHQWXDO ܈L D MXVWL܊LDELOLORU SH ED]D GH &13  ܈L LPSRVLELOLWDWHD IL[ăULL
SHQWUXDYRFDWDPDLPXOWRUSURFHVHvQDFHHD܈L]L܈LODDFHHD܈LRUăWULPLWHUHDSULQ
VPVFX]LOHvQDLQWHGHGDWHGHVSUHLQVWDQ܊DRUD܈LSURFHVXOXUPăWRU
K PRGLILFDUHDFRPSOHWDUHD1RUPHL0HWRGRORJLFHQUD'HSDUWDPHQWXOXLGH
&RRUGRQDUH D $VLVWHQ܊HL -XULGLFH '&$-  GH DFRUGDUH FX WLWOX JUDWXLW D
DVLVWHQWHLGHVSHFLDOLWDWHMXULGLFăGHFăWUHGHFDQXOEDURXOXLvQVHQVXOFăILHFDUH
DYRFDWSRDWHGHFLGHVăSUHVWH]HRDFWLYLWDWHÄSURERQR´IăUăDILQHFHVDUDFRUGXO
GHFDQXOXLEDURXOXL
L LQWURGXFHUHD vQ &RGXO GH SURFHGXUă SHQDOă D XQRU SUHYHGHUL VSHFLILFH
SHQWUX DVLJXUDUHD VHFUHWXOXL SURIHVLRQDO UHIHULWRU OD DFWHOH ܈L OXFUăULOH
SURIHVLRQDOHDIODWHDVXSUDDYRFDWXOXLVDXODVHGLXOSURIHVLRQDO
M UHPXQHUDUHDPHPEULORUFRPLVLLORUGHFHQ]RUL
N vQILLQ܊DUHDXQRUFRPLVLLGHVSHFLDOLWDWHODQLYHOXOEDURXULORU܈LD81%5FDUH
VăYHULILFHPRGXOGHvQWRFPLUH܈LGHGHUXODUHDFRQWUDFWHORUGHFRODERUDUH܈LGH
VDODUL]DUHvQWUHDYRFD܊L܈LIRUPHOHGHH[HUFLWDUHDSURIHVLHL܈LVăDLEăFRPSHWHQ܊D
VROX܊LRQăULLVHVL]ăULORUFXSULYLUHODDFHVWHDVSHFWH
O vQILLQ܊DUHD XQXL JUXS GH OXFUX FDUH Vă DLEă FD RELHFW HODERUDUHD XQHL
PHWRGRORJLLSULYLQGvQWUHSULQGHUHDGHPHUVXULORUOHJDOHGHFăWUH81%5SHQWUX
GL]ROYDUHD OLFKLGDUHD ܈L UDGLHUHD WXWXURU VRFLHWă܊LORU FRPHUFLDOH vQUHJLVWUDWH OD
2ILFLXO 1D܊LRQDO DO 5HJLVWUXOXL &RPHU܊XOXL FDUH DX vQ FRPSRQHQWD DFWXOXL
FRQVWLWXWLY FRGXO &$(1  ± DFWLYLWă܊L MXULGLFH SULQ UDSRUWDUH OD UHFXUVXO vQ
LQWHUHVXO OHJLL DGPLV SULQ 'HFL]LD ÌQDOWHL &XU܊L GH &DVD܊LH ܈L -XVWL܊LH QU
;;,, SXEOLFDWăvQ0RQLWRUXO2ILFLDOQU 
P vQILLQ܊DUHD XQXL JUXS GH OXFUX FDUH Vă DLEă FD RELHFW HODERUDUHD XQHL
PHWRGRORJLLSULYLQGvQWUHSULQGHUHDGHPHUVXULORUOHJDOHGHFăWUH81%5SHQWUX
GL]ROYDUHD OLFKLGDUHD ܈L UDGLHUHD WXWXURU HQWLWă܊LORU MXULGLFH vQILLQ܊DWH vQ WHPHLXO
2*QUFDUHDXvQVWDWXWXOSURSULXDWULEX܊LLFXSULYLUHODRUJDQL]DUHD܈L
H[HUFLWDUHD IăUăGUHSW DSURIHVLHLGHDYRFDW
Q vQILLQ܊DUHDXQXLJUXSGHOXFUXFDUHVăHIHFWXH]HGHPHUVXUL SULQLQWHUPHGLXO
&RQVLOLXOXL %DURXULORU (XURSHQH&&%( &RPLVLHL (XURSHQH 3DUODPHQWXOXL
(XURSHDQ ܈L &RQVLOLXOXL (XURSHL  vQ YHGHUHD HPLWHULL XQRU
GLUHFWLYHUHFRPDQGăULSURSXQHULSULYLQGXQLIRUPL]DUHD܈LHILFLHQWL]DUHDDVLVWHQ܊HL
SXEOLFH MXGLFLDUH OD QLYHOXO 8QLXQLL (XURSHQH LQFOXVLY VXE DVSHFWXO PDMRUăULL ܈L
VWDELOLULL FXDQWXPXOXL RQRUDULLORU DYRFD܊LORU FDUH DVLJXUă DVLVWHQ܊D SXEOLFă
MXGLFLDUă
R H[DPLQDUHDSURFHGXULORUGHHOLPLQDUHD2UGLQXOXLDGPLQLVWUDWLYFDUHLPSXQH
GHSRVHGDUHDDYRFD܊LORUGHWHOHIRDQHPRELOH܈LDSDUDWHGHvQUHJLVWUDWODDFFHVXO
vQVSD܊LLOHDIODWHLQDGPLQLVWUDUHD0LQLVWHUXOXLGH,QWHUQH܈LODXQLWă܊LOHGHSDUFKHW
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S ÌQGRPHQLXOILVFDO
 PRGLILFDUHD&RGXOXLILVFDOSULQSUHFL]DUHDFDUDFWHUXOXLGHLQVWLWX܊LLQRQ
SURILW 81%5&$$%DURXUL)LOLDOH&$$,133$ ܈LLGHQWLILFDUHDILVFDOă܈L
FRQWDELOăOHJDODDDFHVWRUDvQUDSRUWGHVWDWXWXOGHLQVWLWX܊LLGHLQWHUHVSXEOLF
 PRGLILFDUHD &RGXOXL ILVFDO vQ VHQVXO UHJOHPHQWăULL H[SUHVH D
FDUDFWHUXOXL GHGXFWLELO DO FRQWULEX܊LLORU OD VLVWHPXO SURSULX GH DVLJXUăUL
VRFLDOH܈LGHVRFRWLUHDORUvQSURFHGXUDHPLWHULLGHFL]LLORUGHLPSXQHUHILQDOH
vQ UDSRUW GH VLWXD܊LLOH DWHVWDWH GH FăWUH )LOLDOHOH &$$ GUHSW FRQWULEX܊LL
HIHFWLYSOăWLWHvQDQXOSHQWUXFDUHVHVWDELOH܈WHLPSR]LWXOILQDOGDWRUDWSHQWUX
YHQLWXULUHDOL]DWHGLQSURIHVLDGHDYRFDW
 UHDOL]DUHD XQHL SUDFWLFL XQLWDUH FX SULYLUH OD QHFHVLWDWHD HIHFWXăULL
DXGLWXOXLILQDQFLDUDOVLWXD܊LLORUILQDQFLDUHDOHEDURXULORU
 LPSR]LWDUHD YHQLWXULORU IRUPHORU GH H[HUFLWDUH D SURIHVLHL Vă VH
UHDOL]H]H vQ IXQF܊LH GH QXPăUXO DQJDMD܊LORU SULQ DOHJHUHD OD vQFHSXWXO
ILHFăUXLDQFDOHQGDULVWLFGHFăWUHWLWXODUXOIRUPHLGHRUJDQL]DUHDXQHLGLQ
YDULDQWHOHSUHYă]XWHGHOHJH GLQSURILWGLYHQLWXULGDFăQXH[LVWă
QLFLXQDQJDMDWGLQYHQLWXULGDFăH[LVWăXQDQJDMDWGLQYHQLWXULGDFă
H[LVWăGRLVDXPDLPXO܊LDQJDMD܊L 
 VFXWLUHDGHLPSR]LWDRQRUDULLORUDYRFD܊LORUGLQRILFLXDQXODUHDPăVXULL
GHDVHUH܊LQHGHFăWUH%DURX
 LQWURGXFHUHDSRVLELOLWă܊LLGHDGHGXFHFRQWULEX܊LLOHGHDVLJXUăULVRFLDOH܈L
GHVăQăWDWH PRGLILFDUHD)RUPXODUXOXL VWDELOLUHDVDODULXOXLPLQLPSH
HFRQRPLH FD SODIRQ PLQLP OXQDU DO YHQLWXOXL DYRFDWXOXL GH OD FDUH Vă VH
SOăWHDVFăLPSR]LWHSRVLELOLWDWHDGHDGHGXFHFKHOWXLHOLOHFXXWLOLWă܊LOHGHOD
VHGLXO IRUPHLGH H[HUFLWDUHDSURIHVLHL FDUH HVWH܈L GRPLFLOLXO DYRFDWXOXL
QHFRQGL܊LRQDWGHXQSODWDXQXLLPSR]LWPDLPDUHSHFOăGLUHPDMRUDUHDOD
 D GHGXFHULL FKHOWXLHOLORU GH IXQF܊LRQDUH vQWUH܊LQHUH ܈L UHSDUD܊LL DOH
DXWRWXULVPXOXLSURSULHWDWHDIRUPHLGHH[HUFLWDUHDSURIHVLHL
T 5H]ROX܊LL$SHOXULDOH&RQJUHVXOXLSULYLQGLQWURGXFHUHD(&/, LGHQWLILFDWRUXO
HXURSHDQ GH MXULVSUXGHQ܊ă  FDVLVWHPGHFODVLILFDUHLQGH[DUHGH MXULVSUXGHQ܊ă
GHFDUDFWHUH DFFHVXOWRWDODODYRFD܊LORUODVLVWHPXO(&5,6DFFHVXOGLUHFW
DODYRFD܊LORUODVLVWHPHOH,1)21275*,2QOLQH܈L(WHUUDGREkQGLUHDGHFăWUH
81%5DFDOLWă܊LLGHIXUQL]RUGHVHPQăWXUăHOHFWURQLFăSHQWUXDIDFLOLWDXWLOL]DUHD
5HJLVWUHORUHOHFWURQLFHvQILLQ܊DWHSULQ/HJHDQU
U 0RGLILFDUHD OHJLVOD܊LHL SULYLQG SURWHF܊LD GDWHORU FX FDUDFWHU SHUVRQDO SULQ
UHYHQLUHD OD GHFL]LD DXWRULWă܊LL FRPSHWHQWH SRWULYLW FăUXLD DYRFD܊LL QX VXQW
RSHUDWRULGHGDWHSHUVRQDOH
V 5H]ROX܊LL$SHOXULDOH&RQJUHVXOXLSULYLQG
 SXQHUHD vQ DSOLFDUH D UHFRPDQGăULORU 5DSRUWXOXL  &RPLWHWXO 'LUHFWRU
SHQWUX 'UHSWXULOH 2PXOXL FX SULYLUH OD ³9LLWRUXO VLVWHPXOXL &RQYHQ܊LHL
(XURSHQH´ FăWUH 0LQLVWHUXO -XVWL܊LHL &RQVLOLXO 6XSHULRU DO 0DJLVWUDWXULL
,QVWLWXWXO 1D܊LRQDO DO 0DJLVWUDWXULL  SULQ LGHQWLILFDUHD EXQHORU SUDFWLFL
UHIHULWRDUH OD WLSXUL GH PăVXUL FRQFUHWH FDUH SRW IL DGRSWDWH DVLJXUDUHD
ILQDQ܊ăULLSHQWUXIRUPDUHDSURIHVLRQDOăDSURIHVLRQL܈WLORUGLQGRPHQLXOMXULGLF
LPSOLFD܊L MXGHFăWRULORUSURFXURULORU܈LDYRFD܊LORU SUHFXP܈LSHQWUXDFWLYLWă܊LOH
GH FRQ܈WLHQWL]DUH D &RQYHQ܊LHL ܈L D MXULVSUXGHQ܊HL &XU܊LL SHQWUX D UHPHGLD
GHILFLHQWHOHvQFHHDFHSULYH܈WHSXQHUHDvQDSOLFDUHD&RQYHQ܊LHLSULQFDUH
Vă VH DERUGH]H vQ FRPXQ SUREOHPHOH OHJDWH GH SXQHUHD vQ DSOLFDUH D
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&RQYHQ܊LHLvQ5RPkQLDXWLOL]kQGSRWHQ܊LDOXOSURJUDPXOXLGHIRUPDUHSDQ
HXURSHDQăSHQWUXGUHSWXULOHRPXOXLSHQWUXSURIHVLRQL܈WL 3URJUDPXO+(/3 DO
&RQVLOLXOXL (XURSHL DGXFHUHD OD vQGHSOLQLUH D GLUHF܊LLORU GH DF܊LXQL
FLUFXPVFULVH6WUDWHJLHL*XYHUQDPHQWDOHvQGRPHQLXOIRUPDULLSURIHVLRQDOHD
PDJLVWUD܊LORU ܈L DYRFD܊LORU FX VXSRUWXO ILQDQFLDU DO VWDWXOXL DVLJXUDUHD
DFFHVXOXLODLQIRUPD܊LDMXULGLFăFDSUHPLVăDGUHSWXOXLODDFFHVODMXVWL܊LHSULQ
WUDGXFHUHD KRWăUkULOH GH SULQFLSLX ܈L  VDX HODERUDUHD XQRU UH]XPDWH DOH
DFHVWRUKRWăUkULvQOLPEDURPkQăvPEXQăWă܊LUHDFăLORULQWHUQHGHUHFXUVILH
SULQ FUHDUHD XQRU QRL FăL GH DWDF LQFOXVLY SUHYHQWLYă MXGLFLDUă VDX vQ DOW
PRG ILHSULQLQWHUSUHWDUHDFăLORUGHDWDFH[LVWHQWHVDXDGUHSWXOXLSURFHGXUDO
LQWHUQvQFRQIRUPLWDWHFXREOLJD܊LLOHFDUHGHFXUJGLQDUWLFROXOGLQ&RQYHQ܊LH
܈LSHQWUXDVSULMLQLSXQHUHDvQDSOLFDUHD&RQYHQ܊LHLODQLYHOQD܊LRQDO
 PHFDQLVPHOHGHDFFHSWDUHDGLUHF܊LHLvQFDUHVHvQGUHDSWăYLLWRUXO&XU܊LL
(XURSHQHD'UHSWXULORU2PXOXL܈LSURFHGXUDvQID܊D&XU܊LLvQFHHDFHSULYH܈WH
FRQFHSWXOGHOăUJLUHDPDUMHLGHDSUHFLHUHDFRUGDWăVWDWHORU FăWUH*XYHUQXO
5RPkQLHL 0LQLVWHUXO $IDFHULORU ([WHUQH UHSUH]HQWDQ܊LL 5RPkQLHL vQ FDGUXO
$GXQăULL3DUODPHQWDUHD&RQVLOLXOXL(XURSHL܈LFHLGLQFDGUXO&RPLWHWXOXLGH
0LQL܈WULDL&RQVLOLXOXL(XURSHL 
 VWRSDUHD GHWD܈ăULORU PDJLVWUD܊LORU URPkQL OD JUHID &XU܊LL (XURSHQH D
'UHSWXULORU2PXOXL FăWUH&RQVLOLXO6XSHULRUDO0DJLVWUDWXULL 
 FRPSDWLELOLWDWHDSURLHFWHORUGHOHJLFXVWDQGDUGHOH&RQYHQ܊LHL(XURSHQH
D'UHSWXULORU2PXOXL FăWUH*XYHUQXO܈L3DUODPHQWXO5RPkQLHL 
 DSOLFDUHD 5HFRPDQGăULL   D &RPLWHWXOXL GH 0LQL܈WUL FăWUH VWDWHOH
PHPEUH SULYLQG YHULILFDUHD FRPSDWLELOLWă܊LL OHJLORU LQ YLJRDUH ܈L D SUDFWLFLORU
DGPLQLVWUDWLYHFXVWDQGDUGHOHLPSXVHGH&('2܈LFXSULYLUHODDSOLFDUHDvQ
GUHSWXOLQWHUQDPHFDQLVPXOXLFRQVWLWX܊LRQDO SUHYă]XW GHGLVSR]L܊LLOHDUW 
DOLQ   GLQ &RQVWLWX܊LD 5RPkQLHL SULYLQG DSOLFDUHD FX SULRULWDWH D
UHJOHPHQWăULORU LQWHUQD܊LRQDOH OD FDUH 5RPkQLD HVWH SDUWH SULYLWRDUH OD
GUHSWXULOH IXQGDPHQWDOH DOH RPXOXL DWXQFL FkQG SUHYăG UHJOHPHQWăUL PDL
IDYRUDELOHGHFkWOHJLOHLQWHUQH FăWUHPDJLVWUD܊LLURPkQL 
W vQILLQ܊DUHDXQHL´HFKLSHGHDYRFD܊L´SOăWLWăGH81%5FDUHVăLQIRUPH]HSULQ
VPV܈LSHVLWHWR܊LDYRFD܊LLGLQ܊DUăGHVSUHQRXWă܊LOHvQSURIHVLDGHDYRFDWGHVSUH
DJHQGDREOLJDWRULHDXQXLDYRFDW GHH[GDWDXOWLPăGHGHSXQHUHDGHFODUD܊LHL
ILVFDOH GDWD &RQJUHVHORU HWF  ܈L GHVSUH QRXWă܊L UHOHYDQWH vQ GUHSWXO FLYLO vQ
GUHSWXOSHQDOGUHSWXOFRPHUFLDOGUHSWXOPXQFLLGUHSWXOILVFDOFUHDUHDXQXLVRIW
LQIRUPDWLF OHJLVODWLY DO 81%5 FX WRDWă OHJLVOD܊LD GLQ ܊DUă FDUH Vă ILH SXVă VSUH
IRORVLQ܊DJUDWXLWăDDYRFD܊LORU
X HGLWDUHDXQRUPRQRJUDILLDOHSHUVRQDOLWă܊LORUGLQSURIHVLDGHDYRFDW
Y vQWăULUHD UROXOXL ,QVWLWXWXOXL 1D܊LRQDOH GH 3UHJăWLUH ܈L 3HUIHF܊LRQDUH D
$YRFD܊LORU vQ IRUPDUHD SURIHVLRQDOă D DYRFD܊LORU FRPSHWHQ܊D SURIHVLRQDOă D
DYRFD܊LORU ILLQG R JDUDQ܊LH SHQWUX DVLJXUDUHD DFFHVXOXL HIHFWLY OD MXVWL܊LH DY
0ăGăOLQ1LFXOHDVD 
Z UHOXDUHDFRQOXFUăULLFXMXGHFăWRULL܈LSURFXURULLvQFDGUXO$YL]XOXL  
DO&RQVLOLXOXL&RQVXOWDWLYDO-XGHFăWRULORU(XURSHQL
[ SULRULWă܊LOHSURIHVLHLGHDYRFDWvQD܈DFXPDXIRVWDGRSWDWHGH&RPLVLD
3HUPDQHQWăvQ܈HGLQ܊DGLQ܈L&RQVLOLXO81%5GLQ
 LPSOHPHQWDUHD OD QLYHO QD܊LRQDO D SURLHFWXOXL GRVDUXO HOHFWURQLF
UHGXFHUHD WD[HORU MXGLFLDUH GH WLPEUX DWXQFL FkQG RELHFWXO DFHVWRUD HVWH
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HYDOXDELOvQEDQLDFRUGDUHDGHFăWUHDYRFD܊LDXQHLFRQVXOWD܊LLDQXDOHJUDWXLWH
FHORUFDUHvQGHSOLQHVFFRQGL܊LLOHSHQWUXDMXWRUSXEOLFMXGLFLDUFXUHPXQHUDUHD
DYRFD܊LORUGLQ%XJHWXO0LQLVWHUXOXL-XVWL܊LHL
 GH]YROWDUHD XQXL VLVWHP ILVFDO DWUDFWLY VLPSOLILFDUHD SURFHGXULORU ܈L
GHELURFUDWL]DUHDDFWLYLWă܊LORULPSXVHGHUHJLPXOFRQWDELO܈LILVFDODOSURIHVLHL
FUH܈WHUHD DFFHVXOXL DYRFD܊LORU WLQHUL OD ILQDQ܊DUH vQFXUDMDUHD vQILLQ܊ăULL ܈L
GH]YROWăULL IRUPHORU GH H[HUFLWDUH D SURIHVLHL GH DYRFDW SULQ DQJDMDUHD GH
FăWUHDFHVWHDDSHUVRQDOXOXLQHFHVDUDFWLYLWă܊LLSURIHVLRQDOHSULQLQVWLWXLUHD
DFHOXLD܈L UHJLP VWLPXODWLY DSOLFDW PLFURvQWUHSULQGHULORU FDUH vQ SHUVSHFWLYă
GDFăDXvQWUH܈LDQJDMD܊LYRUSOăWLXQLPSR]LWSHFLIUDGHDIDFHULGHGRDU
 DWkW WLPS FkW FLIUD GH DIDFHUL QX YD GHSă܈L SODIRQXO GH  HXUR
GHSXQHUHDGHFăWUHIRUPHOHGHH[HUFLWDUHDSURIHVLHLDXQHLVLQJXUHGHFODUD܊LL
GHYHQLWXULSHDQvQSULPXOWULPHVWUXDODQXOXLXUPăWRURE܊LQHULLYHQLWXULORU
 FRQOXFUDUHDFXDOWHSURIHVLLMXULGLFHSULQDF܊LXQLGHSUHJăWLUHSURIHVLRQDOă
FRQWLQXă FXMXGHFăWRULL܈LSURFXURULL LPSOLFDUHDDYRFD܊LORUvQFROHFWLYHOHGH
OXFUXFUHDWHSHQWUXSHUIHF܊LRQDUHDOHJLVOD܊LHLMXULGLFHUHDOL]DUHDXQRUDF܊LXQL
GHVWLQDWH SHUIHF܊LRQăULL FRPXQLFăULORU LQWHUSURIHVLRQDOH ܈L GH HWLFă ܈L
GHRQWRORJLHDSOLFDWă
 UHIRUPDDGPLQLVWUăULL81%5D%DURXULORUD,133$܈LD&$$vQ
FRQIRUPLWDWH FX SULQFLSLLOH HILFLHQ܊ă UHVSRQVDELOLWDWH FUHGLELOLWDWH
WUDQVSDUHQ܊ă܈LGHVFKLGHUHFăWUHDYRFD܊LSULQGH]YROWDUHDLQIUDVWUXFWXULLFORXG
VSHFLILFH,7FRPXQăWXWXURURUJDQL]D܊LLORUGLQVLVWHPXO81%5܈LFUHDUHDGH
SODWIRUPHVRFLDOHRQOLQH܈LFHQWUHGHGDWHSHUPDQHQWvQFXUVGHGH]YROWDUH
D XQXL SRUWDO ZHE XQLF FX DFFHV OD WRDWH GDWHOH ܈L H[SXVH SH VLWHXULOH
LQVWLWX܊LLORU GH LQWHUHV SXEOLF GLQ VLVWHPXO SURIHVLHL GH DYRFDW LQWURGXFHUHD
EXJHWHORU SURLHF܊LLORU PXOWLDQXDOHPDLvQWkLSHDQLDSRLSHDQLDOăWXUL
GH R SURJUDPDUH EXJHWDUă SH  DQL ܈L vQ ILQDO  GH DQL HODERUDUHD ܈L
DSUREDUHD6WUDWHJLLORUGHGH]YROWDUHDGRPHQLLORUGHLQWHUHVSHQWUXHYROX܊LD
SURIHVLHL 6WUDWHJLD SULYLQG DWUDJHUHD IRQGXULORU HXURSHQH 6WUDWHJLD GH
SHUIHF܊LRQDUH D DFWLYLWă܊LL ,133$ 3URLHF܊LD PXOWLDQXDOă D LQYHVWL܊LLORU vQ
VLVWHPXO&$$HWF 
 QHYRLDGHUHVXUVHXPDQHPRWLYDWH܈LSURIHVLRQLVWHFDUHVăFRQVWLWXLH
SHUVRQDOXO WHKQLFRDGPLQLVWUDWLY SH FDUH VH ED]HD]ă GHFLGHQ܊LL SHQWUX
LPSOHPHQWDUHDODQLYHOXO81%5DVLVWHPXOXLGHJHVWLRQDUHDGHFODUD܊LLORUGH
SDWULPRQLLSURIHVLRQDOHDDFWHORUDWHVWDWHGHDYRFDWDVLVWHPXOXLLPSXVGH
OHJLVOD܊LD SUHYHQLULL VSăOăULL EDQLORU SHQWUX H[WLQGHUHD VL DSURIXQGDUHD
FRPXQLFăULLLQWUDSURIHVLRQDOH܈LSHQWUXJHVWLRQDUHD܈LDGPLQLVWUDUHDED]HLGH
GDWHLPSXVHGHHYLGHQ܊D܈LOHJLWLPDUHDDYRFD܊LORUvQPRGXQLWDU
 LPSOLFDUHD DFWLYă vQ UHDOL]DUHD ´DVDQăULL QRUPDWLYH´ ܈L D SDFKHWXOXL
OHJLVODWLYXQLWDU´&RGXOHFRQRPLFDO5RPkQLHL´FDUHVHSUHFRQL]HD]ăFăYD
FRQ܊LQH &RGXO ILVFDO &RGXO GH SURFHGXUă ILVFDOă /HJHD GH vQILLQ܊DUH D
VRFLHWă܊LORU FRPHUFLDOH /HJHD HYD]LXQLL ILVFDOH ܈L DOWH OHJL FX FDUDFWHU
HFRQRPLF
 VSULMLQLUHD LPSOHPHQWăULL Ä/HJLL SUHYHQ܊LHL´ FDUH DU DYHD FD RELHFWLY
SULQFLSDOHGXFDUHD ܈LSHUIHF܊LRQDUHDDQWUHSUHQRULORU GHRULFH IHO SUHFXP ܈L
SUHYHQLUHDJUH܈HOLORUGHRULFHIHOvQDSOLFDUHDOHJLL܈LLPSXQHLQFOXVLYRVROX܊LH
OHJLVODWLYă GH VWLPXODUH D LQWURGXFHULL REOLJDWLYLWă܊LL DURQGăULL WUHSWDWH D
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SRSXOD܊LHLODVHUYLFLLGHDVLVWHQ܊ăMXGLFLDUăWLSDERQDPHQWDQXDOGXSăPRGHOXO
´DURQGăULLSRSXOD܊LHLODFRQVXOWDQ܊LILVFDOL´
 UDFRUGDUHD OD IRUPXOHOH GH FRRSHUDUH FRQVROLGDWă OD QLYHOXO 8( ܈L GH
SDUWLFLSDUH DFWLYă OD GH]EDWHULOH SULYLQG YLLWRUXO HXURSHDQ DO SURIHVLHL GH
DYRFDW
\ QHFHVLWDWHDLQIRUPăULLGLQWLPSDGHOHJD܊LORUOD&RQJUHVFXSULYLUHODWRDWH
PDWHULDOHOHVXSXVHGH]EDWHULL܈LDGRSWăULLGDU܈LFXSULYLUHODGLUHF܊LLOHSUHFRQL]DWH
GH GH]YROWDUH D SURIHVLHL SURJUDPDUHD &RQJUHVXOXL GXSă GHILQLWLYDUHD WXWXURU
GRFXPHQWHORUILVFDOHLQFOXVLYDELODQ܊XOXLFRQWDELO
$UW3URSXQHULOHSUHYă]XWHODDUWLQFOXVLYFHOHUH܊LQXWHvQ5DSRUWXOGHDFWLYLWDWH
DO&RQVLOLXOXL81%5DSUREDWSULQ+RWăUkUHD&RQJUHVXOXLDYRFD܊LORUQU
VH WUDQVPLW VSUH DQDOL]ă ܈L GH]EDWHUH vQ ܈HGLQ܊D &RQVLOLXOXL 81%5 GLQ GDWD GH 

,, &XSULYLUHODVLVWHPXO&DVHLGH$VLJXUăULD$YRFD܊LORU &$$ 
$UW6HLDDFWGHSURSXQHULOHSULYLQG
D PRGLILFDUHD܈LFRPSOHWDUHD/HJLLQUSULYLQGVLVWHPXOGHSHQVLL܈L
DOWHGUHSWXULGHDVLJXUăULVRFLDOHDOHDYRFD܊LORU
 LQWURGXFHUHD SRVLELOLWă܊LL GH D RSWD FD VXPHOH UHSUH]HQWkQG PDMRUăUL GH
vQWkU]LHUH VH IDFă YHQLW ILH OD EXJHWXO ILOLDOHORU vQ IRQGXOGH SHQVLL ILH vQ FHO
SHQWUXDOWHGUHSWXULGHDVLJXUăULVRFLDOHDOHDYRFD܊LORUvQIXQF܊LHGHQHFHVLWă܊L
HYHQWXDOFXDSUREDUHD&RQVLOLXOXL&$$ DOLQDODUWGLQ/HJH 
 DEURJDUHDDUWDOLQ  GLQ/HJHVDXHPLWHUHDXQHLGHFL]LLLQWHUSUHWDWLYH
FDUHVDDLEăvQYHGHUHRFURWLUHDHIHFWLYăDILOLDOHORUPLFL
E PRGLILFDUHD ܈L FRPSOHWDUHD 6WDWXWXOXL &$$ DGRSWDW SULQ +RWăUkUHD
&RQVLOLXOXL 81%5 QU  SULYLQG DGRSWDUHD 6WDWXWXOXL &DVHL GH
$VLJXUăULD$YRFD܊LORUDVWIHOFXPDIRVWPRGLILFDWă܈LFRPSOHWDWăSULQ+RWăUkUHD
&RQVLOLXOXL81%5QU
 SUHYHGHUHD FD GUHSWXULOH GH SHQVLH RUL DOWH GUHSWXUL GH DVLJXUăUL DOH
DYRFDWXOXLvQDFWLYLWDWHFDUHVHWUDQVIHUăGHODRILOLDOăODDOWDVăVHFDOFXOH]H
ODIHOFD܈LFHOHDOHDYRFDWXOXLFDUHDFWLYHD]ăvQWURVLQJXUăILOLDOăGDUVăVH
SOăWHDVFăGHFăWUHILHFDUHILOLDOăODFDUHDDFWLYDWSURSRU܊LRQDOFXSHULRDGHOH
܈LFXFRQWULEX܊LDDYRFDWXOXLODIRQGXULOHILHFăUHLILOLDOH DUW 
 PRGLILFDUHDDUWDOLQ  GLQ6WDWXWSULQLQWURGXFHUHDDMXVWăULORUGXSă
WUHFHUHDXQXLDQGHODGDWDGHFL]LHGHSHQVLRQDUHSHQWUXOLPLWăGHYkUVWă QX
DQLFDvQSUH]HQW 
F DQXODUHDUHDQDOL]DUHD   SUHYHGHULORU 5HJXODPHQWXOXL SULYLQG FUHDQ܊HOH
FRQWULEXWLYHDGRSWDWSULQ+RWăUkUHD&RQVLOLXOXL81%5QUGXSă
DQDOL]DUHDOL]DWDGHJUXSXOGHOXFUXDO&RQVLOLXOXL81%5FRPSOHWDWFXPHPEULDL
%DURXULORU'ROM܈L&RQVWDQ܊DFDUHDXIRUPXODWREVHUYD܊LLSXQFWXDOHvQVFULVFX
SULYLUHODDFHVWD
G FUH܈WHUHDJUDGXOXLGHWUDQVSDUHQ܊ăDDFWLYLWă܊LL&RQVLOLXOXL&$$LQFOXVLYvQ
FHHDFHSULYH܈WHUHDOL]DUHDRULFăUHLLQYHVWL܊LLGLQVLVWHP
H ܈HGLQ܊HOH &RQVLOLXOXL &$$ Vă VH GHVIă܈RDUH vQ PRG RUJDQL]DW ܈L
WUDQVSDUHQW XUPkQG PRGHOXO ܈HGLQ܊HORU &RQVLOLXOXL 81%5 SULQ LPSXQHUHD
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XUPăWRDUHORU FHWUHEXLHFRPXQLFDWH܈LYLFHSUH܈HGLQWHOXL81%5UHVSRQVDELOGH
FRRUGRQDUHDDFWLYLWă܊LL&$$ 
 FRQYRFDWRU܈LRUGLQHGH]LWUDQVPLVHDQWHULRU܈HGLQ܊HL
 HQXPHUDUHDOXFUăULORUFHXUPHD]ăDILDQDOL]DWH܈LVROX܊LRQDWH
 FRPXQLFDUHDFăWUHPHPEULLFRQVLOLXOXLDPDWHULDOHORUDWD܈DWHFHUHULORUFH
XUPHD]ăDILDQDOL]DWH
 VROLFLWDUHD ILOLDOHORU &$$ Vă IDFă SURSXQHUL SHQWUX DJHQGD &RQVLOLXOXL
&$$
I LQWURGXFHUHDFRQWUROXOXLILQDQFLDUSUHYHQWLYOD&$$
J DGPLQLVWUDUHDSDWULPRQLXOXLGH܊LQXWGH&$$GHFăWUHDYRFD܊L
K XWLOL]DUHD VLVWHPXOXL 6($3 SHQWUX DFKL]L܊LLOH UHDOL]DWH GH &$$ILOLDOH
VDQDWRULX
L VWDELOLUHDXQRUWDULIHGLIHUHQ܊LDWH܈LDXQRUSUH܊XULDFFHVLELOHSHQWUXDYRFD܊L
OD&RPSOH[XO%DOQHDU܈LGH5HFXSHUDUH´&RUSRUH6DQR´7HFKLUJKLRO
$UW  3URSXQHULOH SUHYă]XWH vQ DUW  VH WUDQVPLW &RQVLOLXOXL &$$ vQ YHGHUHD
DQDOL]HL vPSUHXQă FX FRQVLOLLOH GH FRQGXFHUH DOH ILOLDOHORU &$$ ܈L FX VSHFLDOL܈WL
LQGHSHQGHQ܊L SHQWUX UHGDFWDUHD XQXL UDSRUW FX SULYLUH OD DFHVWHD FDUH Vă ܊LQă FRQW GH
LPSDFWXO DVXSUD VLVWHPXOXL FHQWUDOL]DW DO &$$ ܈L Vă DLEă DWD܈DW SXQFWXO GH YHGHUH DO
&RPLVLHLGH&HQ]RULD&$$FDUHYRUILGH]EăWXWHvQ܈HGLQ܊D&RQVLOLXOXL81%5GLQGDWD
GH
$UW6ROX܊LLOHDGRSWDWHvQXUPDGH]EDWHULORUGLQ܈HGLQ܊HOH&RPLVLHL3HUPDQHQWHDOH
JUXSXULORU GH OXFUX DOH &RQVLOLXOXL 81%5 GLQ GRPHQLLOH FRUHVSXQ]ăWRDUH SURSXQHULORU
vQDLQWDWH&RQJUHVXOXL ILQDOL]DWHvQSUR[LPD܈HGLQ܊ăGHGXSă&RQJUHVD&RQVLOLXOXL81%5
VHYRUFRPXQLFDGHOHJD܊LORUOD&RQJUHVDXWRULDLSURSXQHULORU
$UW3UH]HQWD+RWăUkUHVHDIL܈HD]ăSHSDJLQDZHED8QLXQLL1D܊LRQDOHD%DURXULORU
GLQ 5RPkQLD ZZZXQEUUR  ܈L VH FRPXQLFă SULQ HPDLO PHPEULORU &RQVLOLXOXL 81%5 ܈L
EDURXULORUFDUHYRUDVLJXUDFRPXQLFDUHDKRWăUkULLFăWUHPHPEULLEDURXULORU

SHQWUX3UH]LGLXO&RQJUHVXOXL
35(ù(',17(81%5
$YGU*KHRUJKH)/25($

86

87

½ŜƱΌÔnΌ
¾şƲΌȏÙoΌ
¿ŢƳΌȒÞpΌ
ǔȽΌæ̾̿qΌ
ǕɀΌé̍̎8rΌ

¬ɰ̅ÕʯÖʰŝ×ΌɱȴƸʱŞ˪̀Ȏ́ǉΌwʹɲĪØ̆Ǌ ɳʲΌȵʳΌl>UAKbΌ
ɴ̇ÚʴÛŠÜΌɵȶƹʵš˫͂ΌȐ̓ǋΌx͵ɶīÝ̈ǌȑɷΌȷΌ Όm?VBLgΌ
°ßǍȓ̈́ȔΌ ľǎȸΌ WMΌ ȣàǏΌ XCNhΌ ̉ʶáȹˬȤǐ˭Ό ĿţΌ ŀɸâȥȺãΌ äͶΌ ʷˮ̊ǑȻåΌ ¨ǁŤɹƺǂťΌ 
ÒǒĬŦʝŧ#ŨŁǓȼ̋ũΌÌ±ÀΌ
£ɺȦȾͅȕ͆Όçͷ6Όłʸ7Ό©ǃŪɻʹƻǄūΌ¦ɼʺŬèΌ0 ¹ʻŭ$ŮŃȿ̌ůΌÍ²ÁΌ
ɽɁ˯Ȗǖ͇ȗ͈ǗΌÎ³ÂΌ

È̏ǘȧê̐ŰΌ¤ɾȨɂ͉űΌºʼŲ%ųń Ƀ̑Ŵ)Ό
É̒Ǚë̓ìΌ¸ɿíȩɄîΌÓǚĭŵʞʽŶΆŷŅǛɅ̔Ÿ*Ό
Ê̕ǜï̖ΌȪŹȫĦʾǝΌðǞΌʀɆ˰ǟǠ͊ ͋ǡΌÏ´ÃΌ
ÄźƴŻǢ̗ʁΌ ñΌ ˱ʂ ǣļȋ̘òʿǤżΌ Ðµ9Å+Ό óņ Ž˲ô̙žΌ ĮʃɇŇ͌įſ Ό õ˳ƀΌ ňƁΌ y˴ǥƼ͍ˀöˁΌ ÷Ό zʄİø̚Ȍȡʅ˂Ό ŉǦɈΌ
ÆʆȬùɉǧú,Ό ʟ˃ǨɊΌƂʠ˄ƃ·ƄŊǩɋ̛ƅΌûͺΌªǅƆʇ˅ƽǆƇΌˆǪ˵̜ǫɌü-Ό ˇƈ˶ʡʈɍ˷ýħΌŋƉΌıʉʊˈŌʋɎþˉƊÿΌĀĲ̝Ǭͻǭ̞ā̟ǮΌ { |ΌΈǯΌ
Ƌʢˊƌƍɏ̠Ăɐ̡ΌăΌƾˋ͎ʣ͏Ș͐ǰΌōƎΌ͑ĳ˨ͳΌĴʌɑ˸̢̣͒Ǳ̤ΌʤˌɒΌ®ʍ̥ĄˍąˎƏĆΌɓˏΌO^PΌ@ΌYDQcΌćΌʎɔ˹ǲ͓ș͔ǳΌÑ¶ÇΌʏɕ˺ȚǴ͕Ό
}~Όǵɖ̦ː͖ɗ̧ΌǶɘΌΉƐŎǷə̨ĈΌŏǸɚΌZ_:E`[FRiΌĉΌǇʐ̩Ċ!ċ̪ΌƵʚȭΌČˑƑčΌ"ɛ͗ǹΌƿ˒͘ʥΌŐƒΌ͙ĵ˓"ΌƶʛȮĎ̫ΌőɜsΌ»˔ƓΊƔŒɝ̬ƕ
¡ Ό 1 ďͼ;Ό œ˕Ό ¼Ɩ̭!ʑ&ƗțΌ §ʒǺɞ.Ό ͽȍĽƘʦ˖ƙƚŔǻɟ̮ƛΌ ¢Ό 2 Đ; Ό ŕ˗Ό ¥Ɯ˻ʧđΌ ͚˘ƝΌ 'ǼΌ ŖǽΌ Ķʓɠ˼Ǿǿƞ˙Ό 3ĒͿ<Ό ·ķ͛
ËȀĨƟ˚ ͜˽Ό ʨƠɡ̯˛͝ΌēΌƷʜ˜ȯ͞ȜĔΌ͟ɢΌ˝ĕ˾ʩ͠ɣ˿ΌȝĖΌĸǈờ̰ȁ͡ɤȂƢΌƣɥ͢ɦ̱ė̲ƤΌȃɧΌ ʪ˞ƥĘȰĩͣȢ
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ƥ* ȡ˖ƝȢ˗ϷºͩƊ»је˘Ƌȣј÷̅ʓȤΝȥȦј̣ƌ˙ϸͪжјȧ˚ъƍΞϹȨϺȩȪј¼ʁƎј =v

88



. 9:$%.2.7($A =457A :$7.)(A '0(7(4;.$:(A .A $A =457A 67(;=7.A $&&(9.%.2(A 6(4:7=A $>5&$;.A 2$
5362(?=2A$4($7A.A'(A (&=6(7$7(A 58657(A!$45A"(&-.7,-.52
 !(A:7$493.:A549.2.=2=.A  A 6756=4(7.2(A67(>1@=:(A4A$7: AA A>('(7($A$4$2.@(.A
367(=41A &=A &549.2..2(A '(A &54'=&(7(A $2(A+2.$2(257A  A .A &=A 96(&.$*.:.A .4'(6(4'(4;.A 6(4:7=A
7('$&:$7($A =4=.A 7$657<A &=A67.>.7(A 2$A $&(9:($A &$7(A 91A ;.41A &54:A '(A .36$&:=2A $9=67$A 9.9:(3=2=.A
&(4:7$.@$:A$2A  A .A91A$.%1A$:$$:A6=4&:=2A'(A>('(7(A$2A53.9.(A'(A(4@57.A$A  A &$7(A>57A+A
'(@%1:=:(A/4A('.4;$A549.2.=2=.A#   A'.4A'$:$A'(A A.=4.(A A
  !52=;..2(A $'56:$:(A /4A =73$A '(@%$:(7.257A '.4A ('.4;$A 549.2.=2=.A #   A 9(A >57A
&53=4.&$A'(2(,$;.257A2$A54,7(9A$=:57.A$.A6756=4(7.257 A

       
!?$D+L$)+CD+L@A?@F=+A1L$FL,?CDLA+I?7G$D+L@A2=L$@$A1E1$LF7D+A1?$A%L$)+CD+2L0?D%A&A1L$L+/11
 L*1>LL<$1L)FL$@71)$A+L*1=L   L7+L$FL,?B<$DLD?D?*$D%L?(1+)DF7L*1C)FE137?AL@FBD$D+L
1=L ?>C171F7L#L*1=L  L4=L +*1=E$L+HDB$?A*1>$A%L*+*1)$D%L$*?@D%A11L D$DFDF7F1L L*1>L
1F82+L L
>L7+/%DFA%L)FL@+=C117+LCF@71<+=D$A+LD?DL+/+$L LL*%LA+I?7G$A+LJ1L@A?@F=+A11L@A2G1=*L
CD$(171A+$L$)+CD?A$L*$AL@A1>DAF=LC1CD+<L)?>DB$)DF$8LK1L>FL)?>DA1(FD1GL@A1>DAF=L)?=DA$)DL4=)0+1$DL
4=DA+L@%.1LLL@A?($(17L,171$7+L2L$G?)$D L
AD L$71=LL71D L(L*1>L+/+$L L@+A<1D+L$)+CDL7F)AFL>F<$1L)%LA+E1>&>*L@A?@F>+A+$L
A+2D+A$D%L1L4>LFA<%D?AF9L?>/A+CL$@A+)1+<L)%L+CD+L=+)+C$ALC%L)?=CD2DF1<LF>L/AF@L*+L7F)AFL)$A+L
@+L($I$L*$D+7?AL,FA>1I$D+L*+L,171$7+L)?>E1=&>*L+G+>DF$7+7+LC?71)1D%A1L$LF>+1L'CD,+7L*+L,?A<+L*+L
$C1/FA$A+LC%L4>D?)<+$C)%LF>LA+/F:$<+>D)$*AFL)$B+LC%L,1+LCF@FCL)+>IFA11L?A/$>+7?AL@B?,+C1+1 L
?=C1*+A%<L )%L 5=L @+AC@+)D1G$L A+$71I%A11L $)+CDF1L ?(1+)D1GL $D&DL ($B?FA1;+L )&DL K1L ,171$7+:+L
DA+(F1+LC%L*1C)FD+L?@?ADF>1D$D+$LF=F1L$CD-+7L*+LC1CD+<LCF@71<+=D$ALC1LDA+(F1+LA+$71I$DLF=LCDF*1FL
*+L1<@$)D L
@A+)1+<L)%L>F<$1L$G&>*L$)+CD+L*$D+L@A1G1>*L$D&DL>F<%AF7L *+LC?71)1D$=E1L)&DLK1LC+/<+=DF7L*+L
G&ACD%L$7L$)+CD?A$L/AF@F7L*+L7F)AFLG$L$@A+)1$L?@?ADF=1D$D+$LC1L)?CDFA17+ L

      
A?@F=+A+$L G1I+$I%L )?>CD1DF2A+$L F>+1L 1=CD1DFE11L ,1=$>)1$A+L )$A+L C%L FD171I+I+L71)01*1D%E17+L *1>L
C1CD+<L @F>)DF7L*+LG+*+A+L+CD+L)$L 7$L$)+CDL<?<+=DL ?L$C+<+=+$L@A?@F>+A+L >FL@?$D+L,1L@A1<1D%L
$G&>*L5>LG+*+A+L @A1=DA+L$:D+7+LK1L,$@DF7L)%L*1C@?>2(171D%E17+L,1=$=)1$A+L$7+LC1CD+<F7F1L=FLCF=DL$D&DL
*+L<$A1L5>)&DLC%L5>DA+E1=%L?L$CD,+7L*+LCDAF)DFA$LC1L=+LB+,+A2<L:$L*1C@?=1(171D%E17+L$C+1L+=DA$7+ L"=L
)++$L )+L@A1G+KD+L*1C@?=1(171D%E1:+L,1=$>)1$B+L$7+L,171$8+7?AL )$A+L CF>DL5>L@A?@?AE1+L*+LL *1=LD?D$7L
*1C@?=1(171D%E1L@+LC1CD+<LA+$<1>D1<L)%L$)+CD+$LCF=DL@+BC?$>+L6FB1*1)+L*1CD1>)D+L)FL*A+@DL*+L*+)1I1+L
@A?@A1F LFL5>LF7D1<F7LA&>*L)??A*?=$A+$LJ1LCF@A$G+/0+A+$LF=F1L$CD,+7L*+L@?C1(17LC1CD+<L$AL,1L<$1L
/A+FL*+LB+$71I$DLJ1L@A?($(17L1=+B+=D+:+LCFC@1)1F>1LC+LG?AL$<@81,1)$ L

89

 !##"## #!# #! #
%=@7kn7|]s|@kn@|`|af`as]@f@|]`s8|7]n@gG`h|7s|[7G|B`kn|k`UG=Gn8fG|H]k8|?sa8|ynGG]o7|]`7kng8|
]s|k 7s|ask|H]|ag7=nG=8|?@`7f@=@|]s|7s|B`kn|`B@gn7]oG|=7f@|k8|?`h@7k=8|k8|Us=f@x@|U7|s]|7knB@U|?@|
ag`G@=n |
*I]|7Un|as]=n|?@|u@?@h@|ag@=Gx8[|=8|=`]B`f[|U@DGkU7oG@G|7u`=7nsgGG|?G]|1`[9]G7|=`[a@n@]o7|
J]BGG]o8gGI|s]@G|'7k@| ?@| 7Tsn`g| g@=Gag`=| =g@?Gn@| K| J[ags[snsgG| 7| 7u`=7oGU`g| 7a7goL]@| '`]kGUGsUsG|
6.&1|G|]s|'`]kGVGsUsG|'%% |
M]|7=@kn|k@]k|7gn ||UGn|e|?I]|-@D@7|""|a@]ngs|`gD7]Gx7g@7|zG|@v@g=Gn7g@7|ag`B@kI@G|?@|
7u`=7n|ag@u@?@#|
%' , , "!&),,%,)% '"%,'%)( ,
$ !(+,&,!'%# ,,%',,)'"%,,*"("%,,"!'%" +,'*''
&' ,


!##"###!##!#
,]|U@D8nsg8|=s|7=@7kn8|ag`as]@g@|ag@=Gx8[|=8|U7|'`]Dg@ksV|%u`=7oGU`g|?G]| | &g`sg7
'%%|=sagG]?@|n`7n@|=W7gGBG=8fGW@|]@=@k7g@|a@|7=@kn@|7ka@=n@|?@|U7|a7DG]7||a9]8|U7|a7DG]7|! |
N]| 7]@v8| U7| ag@x@]nsU| ?`=s[@]n| ?@as]@[| 17a`gnsU|agGuG]?|7=nGuGn7n@7| ?@kB8sg7n8|J]| a@gG`7?7|
G7]s7fG@ ?@=@[<fI@||7|'`[aW@vsUsG|'`fa`g@|27]`|?@|U7|4@=FGfDFG`U |%]@v7|]g||
0g@=Gx8[|?@|7k@[@]@7|=8|H]|g7a`gnsX|'`[GkG@G|?@|=@]x`gG|ag@x@]n7n|=s|`=7xG7|'`]Dg@ksUsG|
 |lA|B:>A|gABAiOiA|>t|biOuOiA|U:|uAiOBG>:iA:|mOnt7pPSU`j|BG^:_>O:gA|?O^|(`\bUAwtU|)`ja`h@|3;]`{|
[@]qIs]IG|=s|cgGuGg@|U7|=`]BG?@]qI7UGn7n@7|[@n`?@I|?@|k7U7jGx7g@|7|[7]7E@jsUsG|7=@knsG|=`[dU@v|G7j|
j7a`grsW|7=@kn`g7|7|B`kn|7ag`<7n|?@|'`]Dg@k|a7D ||a7f7Dg7BsU||?@|ksk ?G]|&g`sf7|'%%|a@]ngs|
'`]Df@ksU|%u`=7oGU`g| |@vnj7k|?G]|g7a`hnsU|=@]x`gGU`g |



!##"###!##!#
'`]kG?@g8[|=8|B`h[sU7g@7|?@|Y7|7fn||UIn|D|@kn@|?@|[7vG[8|D@]@g7VGn7n@|Ws=hs|=@|]s|a@g[Gn@
s]|f8kas]k|=`]=g@n |
*@|7k@[@]@7|gsD8[|k8|7u@oI|J]|u@?@g@|=8|7]s7U|U7|BG@=7g@|'`]Dg@k|af@x@]n7[|7=@kn@|kGns7oGG|
agGuG]?|a7ngG[`]GsU|kG|G]u@knIoGIU@|

!##"###!# #!#
+kn@|?@|`<k@hu7n|=8|?@ 7|Ws]DsU|nG[asUsG|7s|[7G|B`kn|k`UG=Gn8gG|J]|7=@kn|k@]k |
'%%|]s|k 7|`ask|]G=G`?7n8|J]BGG]o8gIG|s]@G|7knB@W|?@|=`[GkGG|G|n`n`?7n8|7|B`f[sU7n|ag`as]@gG|
?@| G]u@knGoQG| %| k@| u@?@7| G| ah`as]@g@7| h@kaG]k8| ?@| '`]kGUGsU| 6]Gs]GG| agGuG]?| 7=FGxGoG`]7f@7|
'`[aV@vsWsG| /=]7| 2G<GsUsG| G| k@a7f7n| @?GBG=7g@7| s]sG| G[`<GU| J]| &s=sg@nG| ]@=@k7g| ?@kB8sg8gGI|
7=nGuGn8oIG|`gD7]@U`h|?@|=`]?s=@g@|7W@|ag`B@kG@G|
 !##"### !##!#
1@C@gGn`g| U7| kn7<GUGh@7| s]`g| ag@osgG| 7==@kI<GU@| a@]ngs| 7u`=7oG| V7| '`[aU@vsU| <7Y]@7j| yG| ?@|
h@=sa@j7g@| '`ga`g@| 27]`| 5@=FIgDFG`U| as]=nsU|]`kngs| ?@|u@?@g@|@kn@| sg[8n`gsU$| 7=@kn| =`[aW@v|
@kn@|`|7B7=@h@|Dsu@g]7n8|?@|?g@ansZ|7B7=@gGW`g|<@]@BG=GGU@|7=@kn@G7|R]n`f=9]?s k@|J]|kGkn@[ |
90

<ëȇưÖì˟ ±í˟ Ʊî˟ ×ǣțƢ˟ 3˟ Ǥ˟ Aŕ²ïȜð˟ ñŃŝ³òƲɬB˟ ´ʩ˟ ªóƳôńÑƋŞ˟ Ɏʪ«ɏɭCƴɮşDƔõ˟ ȈöƵɯȝʫ˟ ɐŠɑ÷ƣ˟ ɒEʬ˟ ǥ˟
FŎ§µøȞù˟Øú˟ÙȟGŖʭ˟Hŏ¨¶û ƌ˟
@Ƞü¬ʮ ý˟ŗIƶÚšɰ˟ÛŢśǦɱǧƤ·4˟þɓɲÿ˟ÜȡĀȉɳ˟¸J˟K¹āɔɴ˟ɕɖɵĂƥ˟L˟Őȅɗɶ˟ºȢăMɷ˟ȊȣţƷ˟»ǨƸɸȤŤʯɹťƕĄ˟Nˑǩ¼OɺŦǪȥ˟
ÝPȦ˟ÞQ½R˟ƹǫŧ˟"˟˝ʰ®ȧą˙ŨƦ˟ĆŅƍÒćƺɻS˟ƻʱ˟ƧTũ˟ȋȨǬőƎɼU˟ɘŪəɽĈƨʲƖ˟ÓƏ˟ņ ĉ¾Vȩʳū˟W˒ǭ¿Xɾ˟ŬƼ˟ȌYɊĊ˟
>ċŇČŭɿǮȪ˟Z˟ɚʀ[¯Ůȫč\˟ʴƽǯȬ˟ʁ]ȭňĎ˟ȍȮďŉĐȯđƾʂů^Ē˟Ȏēƿʃɉː˟_˓ǰÀ`ʄ˟ȏĔǀʅȰʵ˟aǁʶƗ˟'#1˟bȱcʆdƩ˟Áe˟
fƪ˟g˔ʷʇ˟ßŰɛȐǱǂű°ŲƘ ʈhʉĕi˟Âj˟ȑĖǃʊȲʸ˟kÃėɜʋ l˟ʌmȳ ŊĘę˟ɝn˟ŒƐĚ˟ųǄŘŜěʍoʎĜ˟ƙp˟ǅŴ˕ĝƚʹ˟qǆʺƛʻŵ˟($/˟rȴ˟ȒĞǇʏȵʼ˟
ȓsÔƑğǈʐŶ˟ǉĠt˖ǲÄuʑŷ˟ɞv˟ɟġ˟ƫwƓǳȶĢ˚ģ˟Åʽ˟ʾǊ˟ÕȆĤœƒÆŸĥǋʒ˟àĦ˟)*˟Ȕħ˟ʿǌx˟ŹǍ˟ȷyȕǴɋ˟áĨ˟zÇĩĪ{˞ź˟ȖīŻǵ|â}˟
ãżǎ˟~Ǐˀ˟+ %0˟
6ÈĬɠʓ˟äǶȸǐʔ˟˟ǑǷɡʕȹ˟ Ƭ˟Ŕ©ÉˁǸ˟Ê˂ǒǹɢË˃ʖ˟8ɣĭŽ˟åĮ˟?Ǔʗʘį˟9ǺǔɤʙǕʚ˟ÌȺİ˟žǖſʛ˟˟Ȼıɥȗ Ǘɦ˜
ǻ˟ æĲ˟ ȘƀǘǼ˟ Ɓȼ˟˟ ƂǙʜĳȽ˗Ĵǚʝƃ˟ ƭǛřĵȾ˄Ɯ˅Ƅ˟ ɧǜʞǽȿˆƝˇ˟ɨĶ˟șǾɌ˟ƅǝÍ˟ çƆɩÎˈʟ ˟ɀķŋĸɁ ʠǿ Ĺ˟ ƞ˟ʡɂŌĺ˟
èƇōĻɃļǞʢƈʣĽ˟


(0#)66 $1*+6 %!,/346 5&2 '-6".6
:ȀǟʤǠˉʥˊƟ˟ɍ˟-.˟éƉǡ˟=ȁʦ Ʉ¡Ʌľ¢˟;ȂǢŚɆĿɪˋƠˌ˟7˘ȃÏ£ʧƊơȄɇ˟,!&2˟ŀɫʨŁ˟êˍȚ¤˟ÐˎƮ˟ˏɈƯł¥˛¦5˟
#ҹֲvֲºǞֲʡÂֲÃůӦֲƫǟֲПъϛРՃΖǠыʢ̺ǡֲСьʣ֎ʤΗƬֲ
Ä ƭ ɿʥŰÅǢÆֲ$ʦֲűϜ΄Т̻ǣӧÇэǤ ֲ®ǥʕʧʨֲΘюֲ iEjW`ֲУяʩ֏ʪΙƮֲҼҽӨǦ΅Մֲ̼ƯǧֲФǨΚҾʫʬְֲֲÈ̽өǩֲưѐǪХӪՅёʭ
ƱǫֲÉҿʖՆђ̦ѓʮֲӀϝŲʯÊ̾ǬֲË̿ǭֲÌϞųÍӫ̀ϟє
ʰΛӬѕϠƲՇŴǮіǯÎֲ ЦϡӁʱťʲ́ʳӭÏӮʴʵֲ Ƴǰֲ Ðֲ ϢЧӯÑֲ ŵÒֲ ӂՈΆǱ͂ǲֲ їǳШјǴ֦ǵΜӰϣΝƴֲ ·Ó̸Ϥљ̧њʶֲ ƵǶֲ
ʷΞӱϥћ֧ʸǷќǸֲӃǹֲӄǺֲʀÔƧƨʹֲ֑ǻΟʺӲֲʁʻǼֲ̓ÕֲŦՉʗǽӳՊֲ̈́ʂ̞ʑ̟ÖFǾͅϦѝֲʼΠֲʃϧΡƶՋֲ͆ƷǿֲЩȀӅʽʾֲʄʿȁֲˀΣֲȂȃֲ͇
ЪȄΤӴўՌֲ ×͈ӵȅֲ ƸџȆЫӶՍѠˁֲ ƹȇֲ Øӆ˂ʘՎѡ̨Ѣ˃ֲ ӇϨŶ˄ÙȈֲ Ú͉ȉֲ Û֒ϩŷÜӷ͊Ϫ7ֲ ˅Υֲ ʅՏΦŸӸˆȊֲ ƺȋֲ
ΧȌŹȍӈˇӹ̩Ӻˈ8ֲȎ֓ȏΨӻՐÝֲ͋źՑֲÞЬѣϫŧßѤȐàֲ ϬΩӉˉ̠ՒՓˊֲ¡ֲ-áVΪֲkֲâֲ͌ãҺ?ֲl|ֲƻˋΫֲ¯ȑʙȒ2ֲ
äŨѥϭʚåѦȓæֲçѧӼֲ wzֲèGˌάֲ .x3ֲƼέֲ °ȔʛȕֲӊéՔֲȖΈˍӽȗѨȘêֲՕήșˎֲƽȚŻˏֲ̗̘֨ːίӾțҸѩȜӿëԀˑ֔ȝֲ
żìѪȞֲӋíֲî˒ũֲ̪)ΰֲ֕ȟƾȠѫȡֲϮŽѬϯԁ˓ѭȢïֲȣʆȤžԂ˔֖ðֲñֲʇ H˕òȥ͍ϰѮֲΉƣֲ̙
Ū Ίϱƿ̥ſóѯȦôֲ%˖ֲƀϲЭ͎ȧԃõȨöֲ»Ԅ÷ԅՖԆ͏ֲ¢ֲøǀϳЮԇùԈֲЯѰ˗αֲªϴ"úѱϵѲȩ ֲ£϶βӌ͐˘ՙ͑՚˙ֲ¾±µ
γѳֲhyImX@nYaֲаѴ˚֗˛δǁֲûǂϷбԉüѵȪýֲ¼Ԋþԋ՛Ԍ՜͒՝ֲ¤ÿӍȫֲǃȬֲӎ˜ʜ՞ҶѶ˝ֲĀֲ֘ϸƤŢԍ͓Ϲѷ9ֲāӏԎʈȭ͔
ƥ֍Όֲ Ăֲ ϺӐԏֲ ϻǄ̤˞ƁăԐֲ̫ ֱ˟ֲ ƂϼΎв͕ȮԑĄԒֲ̬ гѸˠεֲ «ϽԓąѹϾѺȯĆֲ ¥Ͽζӑˡ͖ˢ՟͗ՠˣֲ ¿²¶ֲ ηѻ
oZJbA[pq\c
дѼȰ֙ȱǅȲѽȳćֲ ƃĈֲ ǆѾȴеԔաѿˤ͘ȵֲ Ǉȶֲ жȷθӒ˥ȸֲ ЀҀ˦ֲ ĉ͙ԕȹֲ ǈҁȺзԖբ҂˧ֲ ǉȻֲ Ċӓ˨ʝգ҃ċ҄˩ֲ Č͚ȼֲ
č֚ЁƄĎԗդե˪ֲ *ιֲďƅԘ˫֛ˬԙĐԚȽֲƆđ҅ȾֲӔȿֲԛҵţκӕKɀ҆ĒֲǊɁֲ͛ēֲЂֲL̚;̛ĔMֲ̭͜ĕֲĖ͝ԜЃ:ֲӖֲ̮ӗɂֲƇėͿƪզ͞Ƀ֩Ʉֲ
͟ĘֲNɅֲƈęֲ&˭ֲƉɆ͠ɇֲĚɈֲě֜ЄƊĜԝէ͡ըˮֲƋĝ҇ɉֲĞƌԞ˯֝Ɋğֲ֪̯̣"҈>ЅֲӘλʞթ҉ֲ̰O˰͢ĠPֲ̱ ǋġҊֲәֲ̲Ӛɋֲ
иʉĢԟɌģӛ ֲ̳ǌɍֲƍĤԠҋɎֲʊ˱ɏƎĥҷֲʒʋֲ˲ ̴ֲͣͤĦֲ ħҌɐֲĨֲĩƏԡ˳֞ĪԢ;ֲйҍІкЇҎԣ˴ЈμīֲͥƐժֲлɑҏ˵ЉĬǍɒͦɓֲ
'˶ֲƑիֲƒЊνԤ ūլԥ˷ĭֲĮ֟ЋƓįԦխͧծ˸ֲͨ ֲʌЌξǎկҐ˹ʍɔֲʓɕƔİґɖֲʔͩ˺ıͪɗֲ/ĲҒՂDֲ}4ֲ
ΏЍǏ˻ʎ˼ƕĳғɘĴֲ ĵһֲ r{ֲ ĶQ˽οֲ 0d5ֲ ǐπֲ ½ԧķԨհԩ<ֲ мҔ˾ρֲ ˿ςԪҕЎǑձƖəҖɚĸֲ ŤղӜԫĹҗ̀ͫЏҘֲǒճн̵ֲ
ԬҙɛƗɜҚɝĺֲմσյֲ́ĻτֲǓɞֲͬļֲǔĽԭľֲǕɟƩ̝֫ɠֲǖɡֲоɢυӝ̂АφĿқɣֲпɤχԮҜնֲ̡ΐ̃ԯŀֲǗɥֲ֠БҝӞ̶ֲ1ψշֲ
e~ֲŁωֲ̄Ƙłֲ+ϊֲрҞɦ֬ɧϋԱ6ֲ
ƙ ŃόոͭńҟɨŅRҠɩņύŇ̢֭ňҡɪŉֲ сҢɫ֡ɬǘɭң̅ͮВҤֲ·ɮʟչͯŊΑɯώԲպͰջֲ̆тҥ֢ϏǙֲƚ!ɰŋϐԳɱͱɲֲƛГϑԴ!̇ŬռԵ֣ɳ
ŌǚДуԶōԷֲфҦ̈ϒֲ¬ЕԸ̷ҧЖҨɴŎֲ ¦Зϓӟ̜Ủսʏֲվֲ̊À³¸ֲϔҩBֲs]SfCֲ^tu_g ֲ ǛտхŏֲŐϕőͲ֮̋ŒֲҪɵœͳ֯ŔԹŕ
ǜɶֲ ʠ րцցʹֲ ǝɷֲ ͵ւƦҳփֲ ŖͶֲ §ϖӠ̌ͷ̍քTօֲ̎ Á´¹ֲ ƜИΒчɸԺŗԻֲ Ɲֆֲ ΓɹΔŭҫֲ̏ Řֲ̐ řҴОևҬ̑Йҭֲ ©Кͺֲ̹ (̒
¨ЛϗӡԼ ϘԽŚֲƞśҮɺֲ ֈֲʐМүΕ։ͻŜԾֲНŮӢɻ֤ŝԿֲ̓̔ш֊ϙƟՀŞͼɼ=ֲ,ϚֲӣƠҰ̕Ӥֲơֲщұ̖֥ҲɽֲͽşֲŠƢɾӥՁš

91

<V>[>V>7fFV7=^N^If=>f[V7PZT7V>P\8f7f7<[I_I[8\IIf .QPZINI^N^If   H IP<N^ZI_fPf<>>7f<>f
TVI_>[>fV>7NIb7V>7fQVI<8V>IfIP_>Z[I\IIf=IPfZIZ[>O
> >=IP\>N>f.QPZINI^N^If/++fZRfZ>f=>ZSQ7V>fPfOQ=fQVG7PIb7[fIf[W7PZT7V>P[f^VO9P=
OQ=>N^Nf >=IP\>NQVf .QPZINI^N^If 61$3f TVIPf IOT^P>V>7f ^VO8[Q7V>NQVf <>f [V>;^I>
<QO^PI<7[>f If _I<>TV>>=IP[>N^If 61-3f V>ZTQPZ7;INf =>f <QQV=QP7V>7f 7<[I_I[8\II
.++d&
 <QP_Q<7[QVfIfQV=IP>f=>fbIf[V7PZOIZ>f7P[>VIQVf>=IP\>I'
 >P^O>V7V>7fN^<V8VINQVf<>f^VO>7b8f7fDf7P7NIb7[>fIfZQN^\IQP7[>(
 <QO^PI<7V>7f <8[V>f O>O;YIf <QPZINI^N^If 7f O7[>VI7N>NQVf 7[77[>f <>V>VINQVf <>
^VO>7b8f7fEf7P7NIb7[>'f
 ZQNI<I[7V>7fENI7N>NQVf.++fZRf?7<8fTVQT^P>VIfT>P[V^f7F>P=7f .QPZINI^N^If .++
C IP[VQ=^<>V>7f<QP[VQN^N^IfDP7P<I7VfTV>_>P[I_fN7f.++'
F 7=OIPIZ[V:V>7fT7[VIOQPI^N^If=>\IP^[f=>f .++f=>f<8[V>f7_Q<7\I)
H ^[INIb7V>7fZIZ[>O^N^If402fT>P[V^f7<HIbI\IIN>fV>7NIb7[>f=>f.++@JNI7N>fZ7P7[QVI^*
I Z[7;INIV>7f ^PQVf [7VKA>f =KA>V>P\I7[>f If 7f ^PQVf TV>\^VIf 7<<>ZI;I>f T>P[V^f 7_Q<7\If N7
.QOTN>`^Nf-7P>7VfIf=>f3><^T>V7V>f.QVUQV>f47PQf5><HIVFHIQN
  2VQT^P>VIN>fTV>_8b^[>fPf 7V[f! f Z>f[V7PZOI[f .QPZII^N^If .++fPf_>=>V>7f7P7NIb>If
OTV>^P8f<^f<QPZINIIN>f =>f<QP=^<>V>f7N>fENI7N>NQVf /++fIf<^f ZT><I7NI[IfIP=>T>P=>P\I f T>P[V^f
V>=7<[7V>7f^P^IfV7TQV[f<^fTY_IV>f N7f7<>Z[>7 f <7V>f Z8f\IP8f<QP[f=>fIOT7<[^Nf7Z^TV7fZIZ[>O^N^If
<>P[V7NIb7[f7Nf/++fIfZ8f7I;8f7[77[fT^P<[^Nf=>f_>=>V>f7Nf.QOIZI>If=>f.>PbQVIf7f/++ f<7V>f_QVf
Ef=>b;8[^[>f Pfe>=IP\7f.QPZII^N^If61-3f=IPf=7[7f=>f# %" #f
,X]f  4QN^\II>f 7=QT[7[>f Pf ^VO7f =>b;7[>VINQVf =IPf >=IP\>N>f .QOIZI>If 2>VO7P>P[>f 7N>f
FV^T^VINQVf=>fN^<V^f7N>f.QPZINI^B^If61-3fc=IPf=QO>PIIN>f <QV>ZT^Pb8[Q7V>fTVQT^P>VINQVfP7IP[7[>f
.QPFV>Z^N^Md f DP7NIb7[>f Pf TVQaIO7f >=IP\8f =>f =^T8f .QPFV>Zf 7f .QPZINI^N^If 61-3f Z>f _QVf
<QO^PI<7f=>N>F7\INQVfN7f.QPFV>Z f7^[QVLf7IfTVQT^P>YNQVf
=

 

  

    

!><=C:*>*$H )*H($>* @$H5C$AH$(AHD-F*$F%H<H*D*;AC$5%H9<)-+/($>*H-H(<9=5*A$>*H$H5*,--H
.;H@*:@C5H-:A><)C(*>/0H=<@/'-5/A%B0-H)*H$H<=A$H($H@C9*5*H>*=>*F*;A&;)H9$2<>%>-6*H)*H.:A&>F-*>*H@%H@*H
+$(%H+-*HD*:-AH5$H'C,*AC5H)*H=*:@--H+-*H5$H'C,*AC6H)*H$5A*H)>*=AC>-H)*H$@0,C>%>-H@<(/$5* H
$H $(*@AH 9<9*;AH A*EAC7H )*H 5*,*H $>A H H $5-:H H  @=C:*H C;H 5C(>CH ($>*H :CH =<$A*H +-H@C=C@H
1;A*>=>*A%>/0HG-H$;C9*H(%H$(*@A*H=*;$6/A%B-H9*>,H5$H+<:)C5H)*H$@-,C>%>-H@<(-$5* H
9H(<;@A$A$AHG/H:<-H)/:H(<:A><$6*7*H*+*(AC$A*H(%H@C;AH+/5-$5*H($>*H.;H$:C5HH$CHC:H+<;)H9$>*H
)*H $@-,C>%>-H @<(-$5*H G-H C;H +<:)H <$>*(C9H =>*($>H 7$H =*;@0- H @A+*8H ;C9$-H (CH A-A6CH )*H *E*9=5CH
9*;B-<:%9H($FC5H+/5-$5*-H>,*GH ($>*H5$H+<;)C6H)*H=*;@--H$H$DCAHC:H*E(*)*:AH.;H$;C5HH)*H H
5*-H-$>H5$H+<;)C5H)*H$@-,C>%>0HC;H*E(*)*:AH)*H H5*- H"C9$H)*H H5*-H.;($@$A%H)0:H9$3<>%>-H
)*H.:A&>F-*>*H.:H$;C5HH )$($H$>H+-H+<@AH>*=$?A0F$A%H5$H +<;)C5H)*H=*;@--H :CH $>H+-H$+*(A$AH9$4<>H
+<:)C5H )*H$@-,C>%>-H @<(-$5* H#:A> <H @/AC$B-*H +$D<>$'-5%H*@A*H G0H -5-$5$H C(C>*A-H ($>*H $>*H<H >$A%H)*H
+-:$:B$>*H$H+<:)C5C-H)*H$@-,C>%>0H@<(-$5*H)*H H

92



!4N:7RMXGRXG4XIJRG4FX2.XIX:G:P:.Q:S/XA47:NB.Q:S/XJB42.Q/X3:GX:GQ4M:IMRBXJMI54N:4:XN/XFI3:5:24X
.2QR.BRBXQ4TQX34XB474XW:XN/X34.XJIN:1:C:Q.Q4.X2.X5:B:.B4B4X;GX5RG2P:4X34XG4SI:XN/X3:M4L:IG4U4X.24NQ4X
J4G.B:Q/P:X2/QM4XRGX5IG3XN.RX.BQRDX
IGN:34M/FXQIQR:X2/X:XB.X.24NQXFIF4GQXG:F:2XGRX;FJ<43:2/XN<NQ4FRBXN/X5.2/X.24NQXAR2MR XX
N4X S434.X ;GX .24NQX N4GNX 3:NJIU:P::B4X .MQX X 3:GX ,Q.QRQRBX X NR1X Q:QARBX F.M7:G.BX #:B:.C4R74QV
"T2434GQX&474.XXX2.M4XJM4S434X
 ) %'+ '++ '%''+!#+"!%+ + '%*%+"!%#(%+$% &+
"#!"'$+++ '+ (*'+ ! $''+ #!''++   ++"#!%+ + ! $'+
 +
%GXIJ:G:.XGI.NQM/X 4T2434GQRBX34XA.XRGX5IG3XJI.Q4X5:XM43:M42P:IG.QX2/QM4XRGX.BQX5IG3XIM:2RFX
1.G::XM/F0G0G3X;GXN<NQ4F X'4GP:IG/FX2/XC.XFIF4GQRAX5IMFRB/M::X.24NQR:XM/NJRGNXGRX.S4FX;G2/XRGX
JRG2QX34XS434M4X.BXNI2:4Q/P::X$:34TJ4MQX2/M4:.X: .FXNIB:2:Q.QXIJ:G:.X-GXFIF4GQRBXJM:F<M::X.24NQR:.X
;?XSIFX2IFRG:2.X34X>HX3.Q/X
XKMIKRG4M4X2IG2M4Q/X.MX5:X2.X.24.NQ/XM4K.MQ:U.M4X34X4T2434GQXN/X.:1/XBI2X3I.MX3:GX5IG3RBX
34X.N:8RM/M:XNI2:.A4X2/QM4X5IG3RBX34XK4GN:4XO:XGRX:GS4MNX
         
-GX244.X24XJM:S4Q4XM/NJRGNRBXJM:S:G3X.MQ XX.BX:G XX3:GXB47.XXM454M:QIMXB. X#!#
$%'+$'+%#+' !#+*+ %#"#%%(+#+$++ +(#+!#!%#+%(++!#+
+ .JM42:4FXRGXGIGN4GNXJMIJRG4M4.X20Q/XSM4F4XGRX4NQ4X4TJC:2.Q/XFI3.B:Q.Q4.XJM:GX2.M4X.FX
I2MIQ:X5:E:.E4A4XF:2: X
)M:2RFXRG.X4NQ4XN/XFI3:5:2/FXB474.XW:X.BQ.XN/X4F:Q4FXIX342:U:4X:GQ4MJM4Q.Q:S/XB.XIXB474X24NQX
BR2MRX GRX ;=X JI.Q4X 5.24X G:2:X RMQ4.X IGNQ:QRP:IG.A/ X (RX 4NQ4X :GX .QM:1RP::B4X .N4:X N/X 4F:Q/X 342:U::X
:GQ4MJM4Q.Q:S4X.C4XB47:: X
B:GXX.BX.MQ XX2IG3:P:IG4.U/XM43R24M4.XS0MNQ4:XNQ.G3.M3X34XJ4GN:IG.M4X ;GXN<NQ4FRBX X
34X 4T:NQ4GP.X RGIMX 3:NJIU:P<:X 429:S.B4GQ4X ;GX A474.X 2.M4X M47B4F4GQ4.U/X N:NQ4FRBX JR1A:2X34XJ4GN::X
J4GQMRX.XGRXN4XJMI3R24XIX3:N2M:F:G.M4XJIU:Q:S/X


      

*MIJRG4M4.XS:U4.U/XFI3:5:2.M4.X:X2IFJB4Q.M4.X,Q.QRQRAR:X;GXN4GNRBX2.X3M4JQRM:B4X34XJ4GN:4
.B4X.SI2.P:BIMX>GX .2Q:S:Q.Q4X;GXN<QR.P:.XQM.GN54MRBR:X N/XN4X2.B2RC4U4X>GX.244.:XFI3.B:Q.Q4X2.XW<X;GX
2.URBX;GX2.M4X.2Q:S4.U/X;GQM IXN:G7RM/X5:B:.B/X3.MX2.M4XN/XN4XJB/Q4.N2/X34X5:42.M4X5:B:.B/XJMIJIMP:IG.BX
2RX.2Q:S:Q.Q4.X34N5/RM.Q/XGX5:42.M4 X
*MIJRG4M4.XGRXJI.Q4X6<XJM:F:Q/XJ4GQMRX2/XGRXJRQ4FX.S4.X3420QXRGXN:G7RMX4F:Q4GQX X:XRGX
N:G7RMXJC/Q:QIMXIX5:B:.B/X.X  X
MX 5:X7M4RX34X2IG24JRQX>GQM RGXN:NQ4FXRG:2X2.XJ4GQMRXRGXN:G7RMXJ4GN:IG.MXN/XN4X4F:Q/XF.:X
FRBQ4X342:U::X34XJ4GN:IG.M4XM4NJ42Q:SX20Q4XRG.XJ4GQMRX5:42.M4XJA/Q:QIMX5:B:.B/XN.RX34W:X342:U:.XN/X
5:4XRG:2/XN/X5:4XJM4S/URP:XF.:XFRBP:XJB/Q:QIM:X


        

+464M:QIMXB.XFI3<5:2.M4.X.MQXX.C:GXX3:GX,Q.QRQRCX X2.M4XS:U4.U/X.@RNQ/M:B4X3M4JQRM:BIMX34
J4GN:4XM4.F:GQ:FX2/XN .X5/2RQX IXN:FRA.M4X 2RXI2.U:.X3:N2RP:<BIMXJRMQ.Q4X>FJM4RG/X2RX IF:N:.X34X
93

Q8715T1Q8\1\,T1TVTVEV=\> S1\5MLST1T1T\52\E1\\1L>\7152\1K\1DVST1\O8LS>>E8\1XM51U>EMQ\51Q8\LV S1V\
Q8TQ1S\789>L>T>X\>KO15TVE\O8\S=ST8K\1Q\9=\L8;1T>X\>\1Q\9>\L858S1Q2\K1DMQ1Q81\5MT8EMQ\78\5MLTQ>4VU>8 \
+898Q>TMQ\ E1\ OQMOVL8Q81\ 78\ K1DMQ1Q8\ 1\ OVL5TVEV>\ 78\ O8LS>8\ Q8SO85T=X\ 78\ >L78Y1Q8\ 1\ EV>\
OQ85=Z2K\52\OMTQ?X>T\1QT\\1E>L\\7>L\F8;81\\1581ST2\K1DMQ1Q8\LV\OM1T8\1X81\EM5\53T2\XQ8K8\
Q1T1\78\9>L1LU1Q8\1\S=ST8KVGV>\LV\8ST8\78\ \!K\8YOE>51T\1T3T\@L\517QVE\@LTQVL>Q>>\78\E1\)<M8L>5>1\
51T\S>\E1\#ML;Q8S\52\Q1T1\OMTQ>X>T\+1OMQTVEVB\78\8X1EV1Q8\15TV1Q>1E2\O8LTRV\1LVE\\8ST8\78\LVK1>\
\
-MTM71T2\5ML9MQK\158EV=1>\1QT\\1E>L\\7>L\'8;8\15TV1E>Z1Q81\O8LS>>EMQ\S8\9158\>L\9VLP>8\
78\>L9E1U>8\ST14>E>T1\78\HLST>TVTVE\(1U>ML1E\78\,T1T>ST>52\51Q8\@L\5ML9MQK>T1T8\5V\VET>K1\15TV1E>Z1Q8\
78\O8\S=T8 VE\ELST=TVTVEV>\78\,T1T>ST>52\1\ @LQ8;>STQ1T\M\X1EM1Q8\L8;1T>X2\78\ \@L\1LVF\\>\78\
\@L\1LVE\
&3L7>U> X1\>\E1\XMEVKVE\78\KVL52\SVOE>K8LT1Q\>\5MSTVQ>E8\SVOE=K8LT1R8\;8L8R1T8\AL\S>TV1U>1\
@L\51Q8\1K\8K>T8\@L\9>851Q8\1L\O8LTQV\9>851Q8\O8LS>ML1Q\@L\15T>X=T1T8\53T8\M\785>Z>8\O8LS=ML1R2\
LMK>L1E2\


      
.L\58\OQ>X8T8\1LVE1Q81Q81L1E>Z1R81\+8;VF1K8LTVEV>\78\5Q81LU8\5MLTQ>4VT>X8\OQ85>Z2K\52\M
1S8K8L81\8X1EV1R8\LV\ S 1\Q81E>Z1T\O8LTQV\52\@L\87>LU8E8\ 78\EV5QV\1E8\#MK>S>8>\78\ Q8715T1Q8\1V\
8Y>ST1T\OVL5T8\78\X878Q8\1E8\"1QMVEV>\$MED\51Q8\1V\9MST\1L1E>Z1T8\@L\T>KOVE\87>LU8EMQ\VL8E8\1V\9MST\
17K>S8\1ET8E8\LV\
/L\ 5881\ 68\OQ>X8 T8\ 1 1 [>SVE\ OWL6T\ 78\ X878Q8\ 1E\ "1QMVEV>\#MLST1LU1\ 158ST1\ LV\ 1\ 8Y?ST1T\
@LTQV53T\OQ887>LT1\%>E?1E8=\#MLST1LT1\8ST8\K8K4Q2\1\#MK>S>8>\78\Q8715T1Q8\>\1K\9>\T>VT\!\8Y>ST1T\
M S?L;VQ2\ XM58\51Q8\1\9NQKVE1T\O8\ >LT8RL8T\VL\OVL5T\78\X878Q8\SV? ;8L8Q>S\L8@KO2RT2>T\L>5>\78
9>E>1F2\>\O8\51Q8\LV\@C\OVT8K\EV1\@L\5MLS>78Q1Q8




      
+8:8Q>TMQ\ E1\ ;Q17VE\ 78\ TQ1LSO1Q8LU2\ @L\ 5881\ 58\ OQ>X8T8\ BLX8ST>U>>E8\ 7>L\ S>ST8K\ 1Q2T2K
VQK2TM1Q8F8\ SVLT8K\78\15MQ7\ 52\1V\8Y>ST1T\ 51Q8LU8\@L\5881\58\ OQ>X8T8\ 5MKVL=51Q81\1SVK1T8\
OV4E>5\5<>1R\@L\T>KOVE\#ML;Q8SVEV>\@LS2\158ST8\51Q8LU8\1V\9MST\Q8K87>1T8\
!TVL5>\53L7\S 1\7>S5VT1T\78SOQ8\>LX8ST>U>>\1K\OQ8Z8LT1T\TM1T8\71T8E8\VT>E8\9MQK2Q=>\VL8>\MO>L>>\
>1Q\#MLS>E>VE\0L>VL>=\VQK1T\78\#ML;Q8S\1\XMT1T\@L\5VLMT>LU2\78\51VZ2\ >\L8\R898Q>K\E1\8YT>L78Q81\
#MKOE8YVEV>\ (V\OVT8K\S2\LV\Q8K1Q52K\91OTVE\52\MQ7>L81\EM;>52\1\158STMQ\15T>X>T2U>\TQ1LSO1Q8LT8\
8ST8\VQK2TM1Q81\\SME?5>T2K\@L1=LT8\78\TM1T8\M\1EM51Q8\4V;8T1Q2\O8LTQV\1\OVT81\1X1LS1\1LVK>T8\
SVK8\ 78\ 41L>\ 58EMQ\ 51Q8\ 78\ SO85>1E>T1T8\ 9>>L7\ @LTM5K8S5\ STV7>>\ 78\ 98Z14>E>T1T8\  1K 7 \ MQ>\ 1\
OQM5871\@L\MQ7=L8\=LX8QS2\8ST8\>KOMS>4>E\


     
*Q=X=TMQ\ E1\ ORMOVL8Q>E8\ 78\ E1\ 1QT \ \ E?T\ 8\ 7>L\ <MT2Q3Q8\ 1OQ85>8K\ 52\ E1\ KMK8LTVE\ 78\ 91U2
15T=X>T1T81\ #MLS>E>VEV>\ #!!\ =L5JVS>X\ 87>LU8E8\ #!!\ S8\ 78S92M1Q2\ TQ1LSO1Q8LT\ 7VO2\ VL\ ;Q19>5\
5MKVL>51T\TVTVQMQ\K8K4Q>FMQ\5MLS>I>VJV=\ORM58S8E8\X8Q41E8\S8\Q8715T81Z2\E1\9>L1EVE\Z>E8>\78\87=LU2\
K1T8R>1E8E8\SVOVS8\78Z41T8Q>EMQ\S8\5MKVL>52\@L\T>KO\VT>E\OR>KBK\MQ>58\SME>5>T1R8\1\9>E>1E8EMQ\#!!\

94

7GK-TGOTIOL3ETK-T?3T4.13ETGH8TIJHIOG3J9T18T3@3T.IJ319.R-T2.1-TG3TKHA:18L.TOGTIOG1LT23TP323J3T7GLJS
HT.GOE3TIJH0C3F-TI3GLJOT1-T3?3T 1OGHK1TJ3.C9L-M8@3T28GTK8KL3EO@TIJHIJ8O T
'H?819L-J88TIJ8P8G2TKL.0:C8J3.TOGHJTL.J843T2:43J3GN8.L3T?.T(3168J568H?T23>.T8 .ETJ-KIOGK T


"& &% && & #& &#&
&343J9LHJTC.T1HGLJH@O?T48G.G18.JTIJ3P3GL8PT.?TT.K.T3GLJ.B-T.TE.:TLJ9E8KTOGTJ-KIOGKT;GKI3GLJOT.TGOT3Q9KL.TG918THTKOKI918OG3T8TI3GLJOT.TGOT4:T.1OR.N8T23TJ3.PH9GN-TC.TIJHQ8E.T32:GN-T.T
HGK8?8O?O8T  T PHET IJHIOG3T 1.T P8R.T 23T 1HGLJH?T 48G.G18.JT IJ3P3GL:PT K-T 483T .1HJ2.L3T 2 G38T
OE8LJ.*T#.J8.G.T


#& &% && & #& &#&
)GT 133.T 13T IJ8P3L3T .2E:G8KLJ.J3.T I.LJ:EHG9O?O8T 23T 1-LJ3T .PH1.N9T KHC819L.ET 8G4HJE.N88
KOI?:E3GL.J3TK9GL.5E.TG3?-EOJ:G2T23KIJ3T13TI.LJ8EHG8OT3KL3TPHJ0.T.?T.K38T3GLJ.?3T.?T48C8.C3?HJT
8THT3QI?:19L.J3T8GTI?OKTG3 .JT49T23T4HCHK T
 #& &% && & #& &#&
&343J8LHJT?.TIJHIOG3J3.TIJ8P9G2T OL9C8R.J3.T.T.I?81.M838T' %TI3GLJOT.169R8N8:T23T 1-LJ3T T
4:A8.C3T:THEI?3QTHJIHJ3T'.GHTIJ318R-ET1-T.ETKH?:18L.LTOGTIOG1LT23TP323J3TKH18.N8.T QI3JM8?HJT
;GT168R9N99TT ,T 133.T13TIJ8P3L3THIHJLOG8L.L3.T4H?HK8J8:T' %T7GKHN8LT23TT7GLJ30-J8TIOG1LO.?3TT
'H@819L.J3.TGH.KLJ-T8TJ-KIOGKOCT.13KLHJ.T;=T.G3Q-FT;GT.G3Q.TT9TT
 #& & #% $ & # $& & # &#&!& %&&  %&% #& &
 #& #% #
P/G2T 7GT P323J3T 1-T K8KL3EO?T 8G4HJE.L81T GOT 3KL3T OG8L.JT 8EI?3E3GL.LT ;GT LH.L3T 4:?8.C3?3T 8T
8G3Q9KL3GM.TLOLOJHJT1HG3Q:OG9?HJT28GLJ3T48?8.?3T8T.K.T3GLJ.A-TGOTIOL3ET.113K.T;GTLHL.C8L.L3T.13KL3T
8G4HJE.N8:T?.TR9T2.L3C3T489G2T13GLJ.@8R.L3TF.GO.ATKL43CT1-T3KL3TG3PH83T23TL8FITI3GLJOT.TLJ.GKE8L3T
KHD:18L.J3.T 48?:.A.T K-T 7GLH1E3.K1-T K8LO.N88C3T :T .IH9T K.T ?3T LJ.GKE9L-T ?.T T 2OI-T 1.J3T K-T 4:3T
13GLJ.?8R.L3 T
"GT4OG1N83T23T2.L.TC.T1.J3TK3TKH@81:L-T.13KL3T2.L3T3Q8KL-T9TJ3.1N8.T23TJ-KIOGKT.P/G2T;GTP323J3T
4.ILOAT1-T2.L.T23TT.T?OG88T3KL3T2.L.TK1.23GM38TH0C85.N8:?HJTI3GLJOT?OG.TLJ31OL-TE.>HJ9L.L3.TP8GT8T
.168L-T7GTO?L<E3C3TR8C3T .?3TK1.23GN38T8T168.JT2OI-T.13.KL.T2.L.T$J:1OETKH?81:L.J3.T29GT3 E.8AT23T.T
P-T1HEOG81.T.13KL3T2.L3T13GLJ.C8R.L3T?.T2.L.T23TT8OG83T.T4HKLT4-1OL-T8GTAOG.TE.8T8TG3T3KL3T8FIHK908CT
K.T2-ET1OJKT.13KL38TKHC:18L-J8T
ETKH?818L.LTLOLOJHJ 48?8.A3?HJT@.T48G3?3TAOG88TE.8TK9LO.M9.TJ3KL.GN:3J9CHJTI3GLJOT?OG.T.IJ:?83T?OG-T
7G1638.L-T8T28GTIOGT1LT23TP323J3T48G.G1:.J 1HGL.08?T:TP-T1HEOG91-ET1-TGOTLH.L3T49C8.?3?3T.OTJ-KIOGK T
&3P3G9G2T.KOIJ.T.13KLHJ.T8G1AOK9PT.KL-R9TA.TJ32.1L.J3.T.13KLO8TE.L3J8.?TLHLT.OTE.:TJ-E.KT2HO-T
49@8.A3C3T%J.6HP.T:T'O13.P.T23T@.T1.J3TGOT.P3ETOGTJ-KIOGKT
13KL3TJ3RO?L.L3TP8TC3T1HEOG:1-FT.G3Q.LTG3Q.TTTA.TIJ3R3GLO?TJ-KIOGKT1OTE3GN8OG3.T1-THT
K8LO.N93T1HEI.J.L8P-TK3TIH.L3T4.13T?3KG3T4-J-T.TE.:T4:TG3PH83T23T.CL3T2.L3TE.L3J:.@3C3TIJ3R3GL.L3T
?.T1HG5J3KT1.J3T1HGM8G3T2.L3C3T13GLJ.C9R.L3T?.T  T
13.KL-T K:LO.N83T IJ3R3GL.L3T .1OET .J3T HT 28G.E91-T 2.L-T23T 7G1.K-J8?3T 3431LO.L3TT :TKIJ3T .T
2HP328T28G.F91.T.13KLHJ.TP3G8ET1OTOJE-LHJOAT3Q3EICOT!:?8.?.T+J.G13.TG3T1HEOG91-TIJ9GTK:LO.N8.T
LJ.GKE8K-TOGTGOE-JT23TTJ3KL.GN93J8T1OT2308L3T23TI3KL3TT@OG8TI3GLJOT1.T?.T2.L.T23TT8OG83TK.T
95

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ΎŶĞǆĞůĞƐƵŶƚĂƌŚŝǀĂƚĞůĂůƵĐƌĉƌŝůĞƕĞĚŝŶƜĞŝŽŶƐŝůŝƵůƵŝhEZ͘
96

SCRISOARE CU PRIVIRE LA DREPTURI1
I. INFORMARE PRIVIND DREPTURILE PERSOANEI PRIVATE
DE LIBERTATE
Aveți următoarele drepturi:
A. Dreptul de a fi informat cu privire la drepturile dumneavoastră
Aveți dreptul ca organele judiciare (polițist, procuror, judecător) să vă
comunice care sunt drepturile dumneavoastră pe parcursul urmăririi penale și al
cercetării judecătorești.
B. Dreptul de a informa o altă persoană cu privire la arestare sau
reținere/informarea consulatului sau ambasadei țării dumneavoastră
Imediat după luarea măsurii reținerii, arestului la domiciliu sau a arestării
preventive va fi anunțat un membru al familiei dumneavoastră sau o altă
persoană aleasă de dumneavoastră.
Imediat după ce veți fi dus/mutat într-un loc de deținere, aveți dreptul de a
anunța personal sau de a cere administrației locului de deținere să anunțe un
membru al familiei sau o altă persoană aleasă de dumneavoastră despre locul
unde vă aflați.
Dacă nu sunteți cetățean român, aveți dreptul de a anunța sau de a cere
polițistului sau procurorului (dacă sunteți reținut) sau judecătorului de drepturi și
libertăți ori instanței de judecată (dacă sunteți arestat preventiv sau arestat la
domiciliu) anunțarea misiunii diplomatice ori oficiului consular al statului al
cărui cetățean sunteți.
Dacă nu doriți să anunțați autoritățile din țara dumneavoastră, puteți
anunța sau cere anunțarea unei organizații internaționale umanitare.
De asemenea, dacă sunteți refugiat sau, din orice alt motiv, vă aflați sub
protecția unei organizații internaționale puteți anunța sau solicita anunțarea
reprezentanței acesteia.
C. Dreptul de a nu da nicio declarație
Declarațiile
dumneavoastră.

dumneavoastră

pot

1

fi

folosite

ca

probă

împotriva

Prezenta scrisoare are rol de informare scrisă ce ar trebui înmânată suspecților, inculpaților sau
persoanelor în cadrul procedurilor penale ori persoanelor căutate în baza unui mandat european de
arestare cu privire la drepturile acestora.
Scrisoarea a fost elaborată de Uniunea Națională a Barourilor din Romania prin Departamentul de resort
Includerea documentului în prezenta broșură se explică prin mențiunea făcută în finalul Raportului
asupra lucrărilor Congresului cu privire la elaborarea acestui document.
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Refuzul de a da declarații nu va fi interpretat ca o recunoaștere
vinovăției și nu atrage alte consecințe defavorabile față de dumneavoastră.

a

D. Dreptul de a fi apărat de un avocat
Aveți dreptul de a fi asistat și reprezentat de un avocat ales sau numit din
oficiu.
În toate cazurile în care legea impune asistenta juridică obligatorie prin
avocat, dacă nu doriți sau nu puteți sa aveți un avocat ales, vi se va desemna un
avocat din oficiu, caz in care apărarea este gratuită.
E. Dreptul de a fi informat cu privire la natura acuzației și motivele
pentru care sunteți reținut / arestat și la încadrarea juridică a
faptei/faptelor.
F. Dreptul de a consulta dosarul, în condițiile legii.
Puteți consulta dosarul de urmărire penală, personal sau prin avocat, puteți
studia actele dosarului, puteți nota date sau informații din dosar și puteți obține
fotocopii (copii tip xerox) pe cheltuiala dumneavoastră.
Data și durata consultării dosarului sunt stabilite de către procuror, de
către judecătorul de drepturi și libertăți sau instanța de judecată.
G. Dreptul de a propune administrarea de probe, de a invoca excepții
și de a pune concluzii, în condițiile prevăzute de lege ;
H. Dreptul de a formula orice alte cereri care vizează soluționarea
laturii penale și a laturii civile a cauzei;
I. Dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret
Aveți dreptul de a vi se comunica în limba pe care o înțelegeți motivele
pentru care ați fost reținut/arestat la domiciliu/arestat preventiv, dreptul de a vă
fi comunicată o traducere scrisă certificată a rechizitoriului, precum și a hotărârii
instanței, dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret prin care să luați
cunoștință de piesele dosarului, să comunicați cu autoritățile, să vorbiți și să
puneți concluzii în instanță.
Interpretul vă poate ajuta să comunicați cu avocatul ales sau din oficiu.
J. Dreptul de a apela la un mediator
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În cazurile permise de lege, aveți dreptul de a folosi procedura medierii
pentru stingerea conflictului, fără a fi constrâns să folosiți medierea dacă nu
doriți .
K. Dreptul la asistență medicală de urgență
Dacă sunteți arestat sau reținut, aveți dreptul la asistență medicală în caz
de urgență. Vă rugăm să comunicați organului judiciar dacă aveți nevoie de
astfel de asistență.
L. Perioada de privare de libertate
Puteți fi reținut de către organele de urmărire penală pentru cel mult 24 de
ore. În durata reținerii nu se include timpul strict necesar conducerii la sediul
organului judiciar.
Măsura arestului la domiciliu și măsura arestării preventive pot fi luate
împotriva dumneavoastră, atât în timpul urmăririi penale, cât și în procedura
camerei preliminare și în timpul judecății, pentru o perioadă de maxim 30 de
zile.
În cursul urmăririi penale această perioadă poate fi prelungită de către
judecătorul de drepturi și libertăți sau de instanță, fiecare prelungire neputând să
depășească 30 de zile. Durata maximă a măsurii arestului la domiciliu sau
arestării preventive, în cursul urmăririi penale, este de 180 de zile.
În cursul procedurii de cameră preliminară și al judecății, judecătorul de
cameră preliminară sau instanța de judecată poate menține măsura preventivă,
după expirarea celor 30 de zile, dacă aceasta a fost dispusă în mod legal.
În cursul judecății în primă instanță, durata totală a arestului la domiciliu
sau a arestului preventiv nu poate fi mai mare de jumătatea maximului pedepsei
prevăzute în lege pentru infracțiunea pentru care sunteți judecat. În toate
cazurile, durata arestului la domiciliu sau a arestării preventive în primă instanță
nu poate depăși 5 ani.
M. Dreptul de a contesta măsura dispusă
- Dacă sunteți reținut:
- dacă ați fost reținut de poliție, aveți dreptul de a contesta măsura la
procurorul care supraveghează urmărirea penală, înainte de expirarea duratei
acesteia. Acesta este obligat să se pronunțe pană la expirarea măsurii preventive.
- dacă ați fost reținut de către procuror, puteți contesta măsura la primprocurorul parchetului sau, după caz, la procurorul ierarhic superior. Acesta este
obligat să se pronunțe pană la expirarea măsurii preventive.
- Dacă sunteți arestat preventiv sau la domiciliu, în cursul urmăririi
penale sau în cursul procedurii de cameră preliminară, aveți dreptul să formulați
o contestație în termen de 48 de ore de la pronunțare, dacă ați fost prezent la
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pronunțare, sau de când măsura v-a fost comunicată, dacă nu ați fost prezent la
pronunțare.
Contestația se depune la judecătorul de drepturi și libertăți care a dispus
măsura arestării preventive sau la judecătorul de drepturi și libertăți de la
domiciliul dumneavoastră.
- Dacă sunteți arestat preventiv sau la domiciliu în cursul judecății
puteți formula o contestație în termen de 48 de ore de la pronunțare (dacă ați fost
prezent la pronunțare) sau de când măsura v-a fost comunicată, dacă nu ați fost
prezent la pronunțare, la instanța de judecată care a dispus măsura.
*
II.
INFORMARE PRIVIND DREPTURILE PERSOANEI
IMPOTRIVA CAREIA S_A LUAT O MASURA PRIVATIVĂ DE
LIBERTATE ÎN BAZA UNUI MANDAT EUROPEAN DE ARESTARE
Aveți următoarele drepturi:
A. Dreptul de a fi informat cu privire la infracțiunea pentru care
sunteți căutat.
Aveți dreptul să fiți informat, în limba pe care o înțelegeți, cu privire la
conținutul mandatului european de arestare, în baza căreia/căruia ați fost privat
de libertate.
Aveți dreptul de a vi se înmâna o copie a mandatului european de arestare
și traducerea acestuia.
B. Dreptul de a păstra tăcerea
Nu sunteți obligat să dați vreo declarație în fața procurorului sau
judecătorului. Un avocat vă poate reprezenta și consilia în legătură cu legea
română aplicabilă în materia mandatului european de arestare și vă poate ajuta
să decideți dacă veți răspunde sau nu la întrebări.
C. Dreptul de a fi asistat de un avocat
Aveți dreptul de a fi asistat de un avocat, ales sau numit din oficiu. Dacă
nu aveți posibilitatea să vă angajați un avocat ales, organele de poliție,
procurorul sau judecătorul în fața căruia veți fi prezentat trebuie să vă informeze
cum puteți obține asistență juridică gratuită.
Măsura reținerii sau arestării provizorii poate fi luată numai după
ascultarea dvs. în prezența avocatului.
Dacă vi se acordă asistență juridică din oficiu, aceasta este gratuită.
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Avocatul este independent de organele de poliție, procuror și judecător.
Aveți dreptul de a discuta cu un avocat în condiții de confidențialitate.
D. Dreptul la interpretare și traducere
Dacă nu vorbiți sau nu înțelegeți limba vorbită de autoritățile române,
aveți dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret. Interpretul vă va ajuta
să comunicați cu avocatul dumneavoastră și autoritățile române, să vorbiți, să
dați declarații și să puneți concluzii în instanță.
E. Dreptul de a anunța pe cineva că ați fost privat de libertate
Aveți dreptul de a solicita autorităților române să fie încunoștințat(ă)
despre măsura luată un membru de familie ori o altă persoană desemnată de
dumneavoastră. Atât cererea, cât și încunoștințarea se consemnează într-un
proces-verbal.
În mod excepțional, dacă procurorul român apreciază că acest lucru ar
afecta executarea mandatului european de arestare emis împotriva
dumneavoastră, are dreptul să refuze solicitarea dumneavoastră.
F. Pentru cetățenii străini: Dreptul de a informa ambasada țării
dumneavoastră
Dacă sunteți străin, puteți cere autorităților judiciare să informeze
ambasada sau serviciul consular al țării dumneavoastră cu privire la reținerea
dumneavoastră și la locul de detenție. Autoritățile judiciare trebuie să vă ajute
dacă doriți să discutați cu oficiali ai ambasadei sau ai serviciului consular al țării
dumneavoastră.
Aveți dreptul de a scrie ambasadei sau serviciului consular al țării
dumneavoastră. Dacă nu cunoașteți adresa, autoritățile judiciare trebuie să vă
ajute. Ambasada sau serviciul consular vă poate ajuta să găsiți un avocat.
G. Dreptul de a fi de acord cu predarea dumneavoastră din România
Aveți dreptul să declarați în fața instanței române că renunțați la
beneficiile pe care vi le poate conferi legea română de a vă apăra împotriva
mandatului european de arestare și că vă dați consimțământul să fiți predat
autorităților competente ale statului solicitant.
Trebuie să aveți în vedere că odată ce ați fost de acord cu predarea nu mai
aveți posibilitatea de a reveni asupra deciziei dumneavoastră.
H. Dreptul de a vă opune la predare
Dacă nu sunteți de acord cu predarea dvs. către autoritatea judiciară
emitentă, aveți dreptul la o audiere în fața autorității judiciare de executare,
audiere care se limitează la consemnarea poziției dvs. față de existența unuia
dintre motivele obligatorii sau opționale de neexecutare, precum și la eventuale
obiecții în ceea ce privește identitatea.
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I. Regula specialității
Persoana predată ca efect al mandatului european de arestare nu va fi nici
urmărită, nici judecată, nici deținută în vederea executării unei pedepse, nici
supusă oricărei alte restricții a libertății, pentru orice fapt anterior predării, altul
decât cel care a motivat mandatul european de arestare. Un avocat vă poate ajuta
și consilia în acest sens.
Aveți dreptul să declarați în fața instanței române că renunțați la
beneficiile pe care vi le poate conferi regula specialității. Consimțământul este
irevocabil.
J. Dreptul la asistență medicală de urgență
Dacă sunteți privat de libertate, aveți dreptul la asistență medicală de
urgență. Vă rugăm să comunicați organului judiciar dacă aveți nevoie de astfel
de asistență.
K. Căi de atac
Aveți dreptul de a formula contestație împotriva încheierii prin care s-a
dispus luarea, menținerea, înlocuirea sau încetarea arestării provizorii în termen
de 24 de ore de la pronunțare.
De asemenea, în cazul în care s-a dispus predarea dvs., aveți dreptul de a
formula contestație împotriva hotărârii instanței, în termen de 5 zile de la
pronunțare.
L. Durata totală a arestării, până la predarea efectivă către statul emitent,
nu poate depăși 180 de zile.
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