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 În urma informațiilor apărute în ziarul Bursa, SIF OLTENIA SA 
informează investitorii și acționarii că, pe rolul Judecătoriei Sector 1 București, 
se află dosarul nr.36335/299/2020 și dosarul nr.36335/299/a1, având ca obiect 
falsul în declarații (art.326 NCP) și, respectiv, măsuri și excepții dispuse de 
judecătorul de cameră preliminară, în care figurează ca parte domnul Bușu 
Cristian, Vicepreședinte al Consiliului de Administrație al SIF OLTENIA SA. 

 Astfel, dosarul nr.36335/299/2020 are ca obiect ”falsul în declarații” 
(prevăzut de art.326 NCP) și privește plângerea formulată împotriva domnului 
Bușu Cristian de o persoană fizică, referitoare la o pretinsă declarație incorectă 
dată de domnul Bușu Cristian, în timp ce dosarul nr.36335/299/2020/a1 are ca 
obiect ”măsuri și excepții dispuse de judecătorul de cameră preliminară”, ce este 
conexat dosarului nr.36335/299/2020, ca efect al aplicării prevederilor legale de 
verificare prealabilă a documentelor în camera preliminară. 

 Cauzele penale sus-menționate nu privesc acțiuni/inacțiuni sau fapte de 
natură să producă consecințe juridice asupra emitentului sau în legătură cu 
emitentul SIF OLTENIA SA și nici în exercitarea atribuțiilor funcțiilor 
încredințate domnului Bușu Cristian în cadrul SIF OLTENIA SA, neavând 
implicații la nivel decizional sau de altă natură în cadrul activității societății. 

 În temeiul art.23 alin.(11) din Constituția României și art.4 alin.(1) din 
Noul Cod de Procedură Penală, este consacrată prezumţia de nevinovăţie, 
potrivit careia orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea 
vinovăţiei sale printr-o hotărâre penală definitivă. Potrivit legii penale, 
prezumția de nevinovăție este principiul potrivit căruia, până la rămânerea 
definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare, persoana este considerată a 
priori nevinovată.  



 Obiectul său principal este acela de a asigura protejarea individului 
împotriva oricărui arbitrar prin garantarea libertății individuale, stimularea 
căutării adevărului în activitatea judiciară și evitarea riscurilor care 
înrădăcinează cu ușurință credința că cel împotriva căruia se exercită o acțiune 
penală este vinovat. 

 Reglementarile interne sunt întărite de dispozițiile art.48 din Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, care statuează prezumția de 
nevinovăție, garantând dreptul oricărei persoane acuzate de a fi prezumată 
nevinovată, până ce vinovăția va fi stabilită în conformitate cu legea. Mai mult, 
domeniul de aplicare al art.48 sus-menționat este identic cu cel al art.6 alin (2) și 
(3) din Convenția europeană a Drepturilor Omului, care prevede că orice 
persoană acuzată de o infracțiune este prezumată nevinovată, până ce vinovăția 
sa va fi legal stabilită. 
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