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Rãzboiul dintre sciatica
lui Juncker ºi geniul stabil

al lui Trump

B
eat criþã la summit-ul

NATO de sãptãmâna

trecutã la Bruxelles,

preºedintele Comisi-

ei Europene Jean

Claude Juncker s-a

împleticit printre ºefii de stat

participanþi, s-a înclinat în spa-

te pânã s-a sprijinit pe pieptul

cuiva ºi când preºedintele

Ucrainei Petro Poroºenko l-a

bãtut pe umãr amical, era sã

cadã pe jos, dar l-au þinut pe pi-

cioare cei din jur.

„Miercuri searã, el suferea de o cri-

zã de sciaticã extrem de dureroasã,

însoþitã de crampe”, a declarat purtãto-

rul de cuvânt al Comisiei, grecul Mar-

garitis Schinas, adãugând: “Cred cã

este de foarte prost gust sã încerci sã

faci titluri mari, exploatând în ase-

menea hal durerea preºedintelui Juncker“,

dupã care a insistat cã „nu este nici ele-

gant, nici corect“.

Eu însumi sufãr de lombo-

sciaticã de 45 de ani, am câte

douã-trei crize foarte dureroase

în fiecare an ºi în modul cel mai

neelegant imaginabil, susþin cã

Junker era beat criþã, cãci la du-

rerile sciatice nu-þi pierzi echi-

librul, ci eºti þeapãn, ba chiar

nici în scaun nu poþi sta, pentru cã

aºezat fiind, cauþi permanent o poziþie

nedureroasã care, de fapt, nu existã.

“Orice poate fi scuzat omului poli-

tic, dar nu ºi alcoolismul”, a afirmat

Juncker în ziarul francez “Liberation”,

în cursul unui interviu din 2016, con-

semnat la Bruxelles de ziaristul Jean

Quatremer, care a menþionat cã “în

cursul prânzului nostru, a bãut patru

pahare de ºampanie, la o salatã”.

Sunt de acord cu preºedintele Comi-

siei Europene Jean Claude Junker, cã

faptul cãestealcoolicnupoate fi scuzat.

Oricât ar fi el de ºarmant la beþie, nu

este decât un beþiv dezgustãtor; “nee-

legant” nu este dezgustul pentru beþie,

ci beþia însãºi este “neelegantã ºi de

prost gust”.

Faptul cã s-a dat în stambã în halul

ãsta, a acoperit o întrebare legitimã, pe

care nimeni nu ºi-a mai pus-o: ce a cã-

utat Jean Claude Junker la summit-ul

NATO?!

Simplul fapt cã summit-ul a avut loc

la Bruxelles, nu este o justificare.

Junker nu este premierul Belgiei, iar

Uniunea Europeanã nu este membru

NATO.

Deci, ce-a cãutat beþivul la NATO?

Motivul este subtil.

Juncker are o rãfuialã cu Trump.

La 31 mai, preºedintele SUA Do-

nald Trump a refuzat sã prelungeascã

scutirea de taxe pentru importurile

americane din Uniunea Europeanã

(dar ºi din Canada ºi Mexic), importu-

rile de oþel urmând sã fie taxate cu

25%, iar cele de aluminiu cu 10%.

(continuare în pagina 2)

“Slaba gestionare a
investiþiilor, exacerbatã
de succesiunea ciclurilor
politice scurte”

(Interviu cu Flavio Schiavo Campo, reprezentant

rezident al Bãncii Europene de Investiþii în România)

Reporter: Cum a

evoluat, pe perioada

mandatului dumnea-

voastrã, activitatea

de finanþare a BEI în

þara noastrã?

Flavio Schiavo

Campo: Relaþia cu

toþi omologii români

a fost în mod constant foarte bunã. Co-

laborãm foarte bine cu toate autoritãþi-

le centrale ºi locale, cu numeroase

întreprinderi de stat ºi private mari,

precum ºi cu societãþi de dimensiuni

mai mici. La aceastã din urmã catego-

rie de clienþi ajungem printr-o reþea de

instituþii financiare interne interme-

diare. BEI este Banca Uniunii Europe-

ne, aparþine statelor

membre ale UE ºi ur-

mãreºte obiectivele

europene, în special

modernizarea infra-

structurii în toate

sectoarele econo-

miei (transport, co-

municaþii, sãnãtate,

educaþie, energie, societate informa-

þionalã); protecþia mediului ºi aborda-

rea schimbãrilor climatice; crearea de

locuri de muncã; inovarea ºi cerceta-

rea/dezvoltarea; sprijinul întreprinde-

rilor mici ºi mijlocii.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 14)

DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI,

Randament dublu pentru
Petrom, faþã de BET-TR
l Prime Transaction: “Existã riscul ca Fondul Proprietatea

sã vândã din participaþia deþinutã la Petrom, fapt cu impact

potenþial negativ asupra cotaþiei societãþii petroliere”

Acþiunile OMV Petrom (SNP) au

marcat o primã parte a anului cu o evo-

luþie superioarã în comparaþie cu ma-

joritatea emitenþilor listaþi la Bursa de

Valori Bucureºti

(BVB), ti t lurile

companiei de petrol

ºi gaze oferind in-

vestitorilor un ran-

dament ajustat cu di-

videndele de circa

20%, aproape dublu

faþã de indicele

BET-TR, coº de ac-

þiuni care, pe lângã evoluþia cotaþiilor,

reflectã ºi dividendele acordate de

emitenþii care-l compun.

“La baza evoluþiei acþiunilor OMV

Petrom au stat, fãrã îndoialã, factori

fundamentali”, a subliniat Departa-

mentul de Analizã al societãþii de bro-

keraj Prime Transaction.

Este vorba, în primul rând, de rezul-

tatele financiare foar-

te bune publicate de

companie, iar în al

doilea rând de creºte-

rea susþinutã a preþu-

lui petrolului pe pie-

þele internaþionale,

au explicat analiºtii,

adãugând: “La preþul

actual al petrolului,

rezultatele financiare pot continua sã

se îmbunãtãþeascã.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 6)

COMISIA DE LA VENEÞIA INFIRMÃ ABSURDA
JUDECATÃ A CCR

Mãlai mare, Iohannis, a
dat cu piciorul norocului

Raportul preliminar al Comisiei de

la Veneþia a furnizat publicului,

începând de vineri, dovada textualã a

faptului cã efectul de îndobitocire al

politicii asupra creierului este atât de

puternic, încât, atunci când apare Li-

viu Dragnea la televi-

zor, vizionarea trebu-

ie sã fie interzisã, in-

diferent de vârstã, tu-

turor ateilor ºi celor

cu moralitate încã in-

certã, pentru cã reac-

þia normalã la ceea ce

spune este sã te cru-

ceºti ºi sã murmuri

“Doamne, iartã-mã!”, ceea ce ateii nu

pot face, iar ceilalþi s-ar putea sã-l crea-

dã ºi sã-i propage ideile, cum a fãcut-o

preºedintele Republicii Klaus Iohan-

nis, când a revocat-o pe Codruþa

Kovesi.

Comisia de la Veneþia susþine cã ro-

lul preºedintelui ºi al Consiliului Su-

perior al Magistraturii ar trebui pãstrat

în procesul de numire ºi de revocare al

procurorilor ºefi.

Cu alte cuvinte, Comisia de la Ve-

neþia nu dã nici o ceapã degeratã pe

cele 75 de pagini prin care Curtea

Constituþionalã a României ºi-a moti-

vat decizia absurdã

cã preºedintele Re-

publicii îi este su-

bordonat ministru-

lui justiþiei.

Nici eu n-am dat.

Dar mie mi s-a re-

plicat cã nu am studii

constituþionale ºi nu-s

expert în subiect.

Expert în subiect este Tudorel Toa-

der.

Ei bine, Raportul Comisiei de la Ve-

neþia dovedeºte cã nu trebuie sã fii ex-

pert, ci doar normal, adicã sã nu fi fost

iradiat cu Antena 3.

FLORIAN GOLDSTEIN

(continuare în pagina 2)

MAKE

Domnul Flavio Schiavo Campo îºi

încheie mandatul de ºase ani ca re-

prezentant rezident al Bãncii Euro-

pene de Investiþii (BEI) în România,

prilej cu care a

avut amabilitatea

sã ne acorde un in-

terviu.

Domnia sa a venit în România în

anul 1994, când a fost numit ban-

cher principal al BEI, responsabil cu

operaþiunile din Europa Centralã ºi

de Est, o misiune

pe care a îndepli-

nit-o pânã în anul

2000.
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