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FÃRÃ SÃ-I COMUNICE MOTIVUL

“Suntem dedicaþi colaborãrii cu Gazprom Trump l-a demis pe
ºi nu ne vom pune în pericol parteneriatul” secretarul de stat
l OMV are un buget de 10 miliarde de euro pentru
preluãri, pânã în 2025, ºi þinteºte pieþele din Orientul
Mijlociu ºi Asia Pacific l Manfred Leitner: “Nu se
ºtie cum va fi implementatã conducta BRUA, dar nu
cred cã toate volumele de gaze din Marea Neagrã
care vor fi exportate vor merge doar cãtre Vest”

Boardul OMV a prezentat strategia companiei pânã în 2025.

OMV vrea sã îºi reducã dependenþa
de piaþa europeanã, în perioada
2020-2025, ºi se va orienta cãtre achiziþii în Orientul Mijlociu ºi Asia Pacific, potrivit directorului executiv al
companiei, Rainer Seele.

Rex Tillerson

l Conform publicaþiei Zero Hedge, preºedintele
SUA a avut pãreri divergente cu Tillerson în privinþa
programului nuclear al Iranului

Grupul austriac are un buget de 10
miliarde de euro pentru preluãri, pânã
în 2025.

ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 3)

Va reuºi Parlamentul European sã opreascã
“lovitura de palat” de la Comisia Europeanã?

P

arlamentul European a votat
Pentru Jean Quatremer, un jurnalist
recent, în unanimitate, de- francez care scrie despre politica euroclanºarea unei anchete pen- peanã pentru Libération din 1990,
tru clarificarea acuzaþiilor de ceea ce s-a întâmplat la nivelul Comiabuz de putere la nivelul
siei Europene este, pur ºi simComisiei Europene.
plu, “o loviturã de palat”.
Acest pas a fost determinat
Într-un articol din publicaþia
de numirea lui Martin Selmayr,
britanicã The Spectator, Quaºeful de cabinet al lui Jean-Clatremer descrie “uimitoarea
ude Juncker, în funcþia de secreacaparare a puterii de cãtre
tar general al Comisiei EuropeMartin Selmayr”, care a înceCÃLIN
ne printr-o procedurã lipsitã de RECHEA put în 21 februarie prin convotransparenþã.
carea jurnaliºtilor acreditaþi la
Europarlamentarul belgian Philip- o conferinþã de presã susþinutã de
pe Lamberts l-a acuzat pe Selmayr cã Jean-Claude Juncker.
“se îndreaptã cãtre o centralizare autoPreºedintele CE a anunþat numirea
ritarã”, conform unui articol de pe lui Selmayr în postul de secretar genesite-ul publicaþiei Euobserver, în timp ral al instituþiei, deºi Alexander Italiace comisarul pentru buget, Günther ner, fostul secretar general, nu ºi-a
Oettinger, a rãspuns cã acuzaþiile sunt anunþat plecarea sau intenþia de a
nefondate.
demisiona.

Jean Quatremer mai aratã cã jurnaliºtii prezenþi au fost uimiþi de ceea ce
se întâmpla, însã “totul a devenit clar:
Selmayr a preluat controlul ºi toþi oponenþii au fost concediaþi”, iar Juncker
“a înmânat eurocratului sãu favorit
cheile casei europene”.
A urmat apoi un comunicat trimis
de Selmayr cãtre personalul CE în
noua sa calitate, unde se aratã cã “funcþionarii publici trebuie sã fie inima ºi
sufletul Comisiei”, o afirmaþie despre
care Quatremer spune cã “reduce rolul
celor 28 de comisari la cel de simplu
figurant”.
Într-o conversaþie cu un comisar prezent la ºedinþa în care a fost avansat
Martin Selmayr, care a dorit sã-ºi pãstreze anonimatul, jurnalistul francez a aflat
cã acesta a fost numit, iniþial, în postul de
secretar general adjunct, care era vacant.

Creditorii din zona euro sunt aºteptaþi sã acorde, în aceastã lunã, o nouã
tranºã de împrumut Greciei, în valoare
de 5,7 miliarde de euro, ºi lucreazã la
mãsuri de reducere a poverii datoriilor,
a declarat ºeful miniºtrilor de finanþe
din uniunea monetarã (Eurogroup),
Mario Centeno, adãugând cã aceste
mãsuri ar trebui sã contribuie la
relansarea economicã a þãrii, conform
Reuters.
“Pânã acum, Grecia ºi-a îndeplinit
angajamentele. Sunt încrezãtor cã statul grec va implementa toate mãsurile
rãmase pentru încheierea cu succes a
programului de finanþare”, a spus
Centeno.
Cel de-al treilea program de salvare
destinat Greciei, de 86 de miliarde de
euro, urmeazã sã se încheie în luna
august, iar creditorii internaþionali încearcã sã gãseascã soluþii care sã asigure o creºtere viitoare sustenabilã a
economiei þãrii. Printre opþiunile luate în calcul se numãrã mãsuri de sprijin menite sã ajute Grecia sã-ºi diminueze costurile cu datoria, iar valoarea mãsurilor ar putea depãºi zeci de
miliarde de euro.
Economia Greciei a crescut cu
1,6% anul trecut, dupã ce a ieºit dintr-o
lungã recesiune. Comisia Europeanã
prognozeazã o creºtere de 2,5% în
acest an.
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Mike Pompeo, actualul director al
CIA, va deveni noul secretar de
stat al SUA.

P

reºedintele american Donald
Trump l-a demis ieri, printr-un
mesaj lansat pe platforma de
microblogging Twitter, pe secretarul
de stat Rex Tillerson, fãrã sã-i comunice motivul.
Trump a informat cã Tillerson va fi
înlocuit cu Mike Pompeo, actualul director al Agenþiei Centrale de Informaþii (CIA). Liderul de la Casa Albã a
scris: “Mike Pompeo, directorul CIA,

A.V.
(continuare în pagina 3)

În noiembrie 2017, Rex Tillerson a efectuat o vizitã în România, unde a
avut o discuþie cu ministrul de Externe, Teodor Meleºcanu, ºi cu ambasadorul american la Bucureºti, Hans Klemm.

IULIAN IANCU, LA DEZBATERILE LEGILOR DIN DOMENIUL BANCAR:

REUTERS:

Zona euro va
debloca un nou
împrumut cãtre
Grecia

Dupã aceasta, preºedintele CE a anunþat
cã secretarul general, olandezul Alexander Italianer, ºi-a prezentat demisia.
“Afost uluitor. Am fost martorii unei
acaparãri îndrãzneþe ºi impecabil pregãtite a puterii”, i-a mai declarat comisarul european lui Jean Quatremer.
Pe marginea unui alt articol din Financial Times dedicat lui Martin Selmayr, “Rasputin of Brussels raises
hackles among EU staff” (n.a. “Rasputinul din Bruxelles ridicã sângele în
cap personalului UE”), un cititor, care
spune cã a lucrat o vreme la Comisia
Europeanã într-o poziþie destul de
înaltã, scrie cã “instituþia are mare nevoie de o conducere clarã ºi fermã”,
deoarece “fiecare comisar complota în
mod constant pentru mai multã influenþã ºi putere”.

va deveni noul secretar de stat. Va avea
o activitate formidabilã! Îi mulþumesc
lui Rex Tillerson pentru activitate!
Gina Haspel va fi noul director al CIA,
prima femeie numitã în aceastã
funcþie. Felicitãri tuturor!”.
Conform publicaþiei Zero Hedge,
Trump le-a spus jurnaliºtilor, ulterior
anunþului de pe Twitter: “Îi doresc bine
lui Rex Tillerson… Apreciez foarte
mult angajamentul sãu ºi îi doresc
bine. Este un om bun. Ne-am descurcat destul de bine, chiar dacã nu am
fost de acord cu anumite lucruri”.
Zero Hedge mai scrie cã, potrivit
CNN, Trump îi ceruse lui Tillerson sã
demisioneze vineri, mai ales cã voia ca
Mike Pompeo sã devinã secretar de
stat de câteva luni.
Totodatã, sursa amintitã susþine cã
preºedintele Trump a avut pãreri divergente cu Tillerson în privinþa programului nuclear al Iranului.
La momentul anunþului fãcut de
Trump în privinþa demisiei, Rex Tillerson se afla într-un turneu în Africa, pe
care probabil îl va încheia mai devreme.

Kazahstanul îi oferã Shell “Senatorul Zamfir a avut curajul
posibilitatea sã cumpere
sã-ºi asume oprobriul celor care
20% din KMG
l-au transformat în þintã”

F

ondul suveran de investiþii din
Kazahstan a oferit companiei
Royal Dutch Shell ºansa de a
cumpãra un pachet minoritar important în compania naþionalã de petrol
KazMunayGaz (KMG), ca sã facã
mai atractivã pentru investitorii strãini
planificatã ofertã publicã iniþialã, au
declarat, pentru Reuters, surse care au

dorit sã-ºi pãstreze anonimatul.
Compania de stat KMG este al treilea mare producãtor de þiþei din Kazahstan ºi deþine participaþii în toate
proiectele majore ale þãrii, inclusiv zãcãmântul gigant Kashagan. De asemenea, KMG este partener cu Shell în
mai multe societãþi mixte.
Samruk-Kazyna, fondul suveran de
investiþii din Kazahstan, plãnuieºte sã
listeze anul viitor KMG, ca parte a
programului de privatizare. Fondul
Suveran de investiþii din Kazahstan
deþine 90% din KMG, restul fiind în
posesia Bãncii Centrale din
Kazahstan.

l Deputatul Iancu se adreseazã bancherilor: “Dumneavoastrã sunteþi experþi ºi
trebuie sã vã dezbrãcaþi de haina partizanatului ºi sã veniþi în întâmpinarea
soluþionãrii dezechilibrului” l Legile lui Zamfir au trecut ºi de Comisia de
industrii din Camera Deputaþilor

A

fost scandal, ieri, în Comisia
de industrii ºi servicii din Camera Deputaþilor, unde au
fost dezbãtute proiectele de lege iniþiate de senatorul Daniel Zamfir care
privesc plafonarea dobânzilor ºi limitarea valorii pe care bãncile o pot recupera dupã cesionarea creanþelor (retractul litigios).
Preþ de circa douã ore au avut loc discuþii aprinse pe marginea textelor legi-

A.S.
(continuare în pagina 13)

slative, reprezentanþii bãncilor ºi
IFN-urilor contrazicându-se cu unii
dintre parlamentarii prezenþi la ºedinþã.
Divergenþele nu au fost doar între aceste douã pãrþi, ci ºi între politicienii care
susþin iniþiativele lui Zamfir ºi cei care
spun cã proiectele sunt incomplete ºi
vor avea efecte negative în economie.

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 8)

Mesaje din spatele cortinei
Buu.....un! Acum, dupã ce a cãzut
cortina peste spectacolul ”istoricei”
reuniuni a ”social-democraþilor” din
România, întrebarea ar fi: nouã, ce ne
spun cei care stau la
butoanele guvernãrii?
Mesajele explicite
au fost douã. Primul:
toatã lumea sã stea
liniºtitã, avem noi un
plan! Unul care echiCORNEL
valeazã cu “fericirea
CODIÞÃ
pe Pãmînt” a fiecãrui
muritor care, întîmplãtor sau nu, vieþuieºte pe melagurile minunate ale României. Desigur, deznodãmîntul fericit
nu se va precipita chiar mîine, dar harnicele mîine ale echipei social-democraþiei (strict declarative! n.a.) s-au
pus deja pe lucru ºi totul este doar o
chestiune de timp. Aºadar, nu se pune
problema dacã vom trãi cu toþii în noul
þinut al bunãstãrii, ci doar cînd? Rãs-

punsul, fãrã echivoc: cît de curînd...ce
mai...acuº...acuº! Existã ºi un al doilea
mesaj explicit, pentru cei care ºi-au
adus aminte cã promisiunile de astãzi
ºi spectacolul aferent reprezintã doar
un remake ale celor de acum nici doi
ani. Inevitabil, aceºtia ºi-au pus întrebarea: de ce, de atunci încoace, echipa
politicã a domnului Dragnea s-a ocupat atît de intens doar de creºterea masivã a entropiei în ºi aºa haoticul nostru
sistem de legi ºi reglementãri, în cele
mai sensibile sectoare ale vieþii publice, de la salarii ºi pensii, la legile justiþiei ºi impozite, de ce tema dominantã
a guvernãrii de pînã acum este “statul
paralel” iar în locul soluþiilor miracol
care ar fi trebuit sã aducã mult anunþata “fericire de masã” în România ne
sunt servite tot felul de încropeli ºi
“experimente” legislative, modificate
de zeci de ori în cîteva luni, doar pentru a se dovedi surse ale unui rãu încã ºi

mai grav decît cel pe care ar fi avut intenþia sã îl înlãture. Mesajul, pentru
aceºti cîrcotaºi a fost ºi el cît se poate
de clar ºi explicit: noi am vrea sã facem “totul”, chiar de mîine, dar ne
sîcîie ºi ne scoate din minþi acest asalt
al statului paralel asupra celor mai valoroºi dintre oamenii noºtri, cei care
sunt, ori deþin, cheia reuºitei guvernãri, începînd, desigur, cu domnul
Dragnea; el însuºi! Aºa nu se mai poate, aceastã stare de lucruri nu mai poate
dura! Pe cale de consecinþã, pînã sã se
ocupe de problemele fericirii noastre,
guvernarea se va ocupa în continuare
de temele ºi problemele justiþiei ºi, mai
ales, de oamenii aflaþi în foiºorul de
comandã al instituþiilor cheie,
începînd cu DNA-ul lui Koveºi ºi terminînd cu Cotrocenii actualului
Preºedinte, Iohannis.

(continuare în pagina 3)

Fãrã voia organizatorilor, marea reuniune de la Bucureºti, pe care nu
este deloc exclus ca istoria sã o consemneze drept ”Paranghelia pentru
re-ungerea lui Dragnea” a generat ºi cîteva mesaje deloc intenþionate de
organizatori ºi participanþi.

