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Cine plânge democraþia,
plânge la mormânt strãin

M
onica Macovei strigã
“Oameni, treziþi-vã!
Suntem în plinã lovi-
turã de stat!”, Raluca

Turcan acuzã cã liderii USL “au lan-
sat un adevãrat linºaj politic împotri-
va instituþiilor statului”, Curtea Con-
stituþionalã se plânge la Comisia Eu-
ropeanã pentru Democraþie prin
Drept (Comisia de la Veneþia) cu
privire la ceea ce numeºte a fi “ata-
curile fãrã precedent la adresa Curþii
Constituþionale ºi a judecãtorilor
sãi”, Stolojan trimite o scrisoare eu-
rodeputaþilor despre derapajele Gu-
vernului USL de la democraþie.

Victor Ponta zâmbeºte.
Îºi vede de treabã.
Îl dã jos pe Vasile Blaga de la ºefia

Senatului.
Aºa, deodatã.
Deodatã cu frumoasa Roberta, de

la ºefia Camerei Deputaþilor.
În locul lui Blaga, l-a instalat pe

Crin Antonescu, iar în locul Robertei
era propus Valeriu Zgonea.

Zgonea spune: “Blaga poate sã se-
sizeze ºi pe mama Curþii Constituþio-
nale”.

Este un slogan bun.
Mama Curþii Constituþionale este

democraþia.
Nu ne intereseazã.
De fapt, cine plânge democraþia?
Þãranii?
Nu.
Muncitorii?

Nu.
Intelectualii?
Care intelectuali?
Intelectualii sunt niºte târfe care

plagiazã pentru bani - spun ce trebu-
ie, pentru cine trebuie, când trebuie.

Vorba lui Bãsescu – tonomate.
Þãranii sunt vreo 49%.
Þãranii nu prea le au cu democra-

þia, pentru cã nu-i un regim simplu ºi
clar, unde sã vinã Tata ºi sã facã ce
vrea el.

Asta ar fi inteligibil.
Poþi pricepe o poruncã – aºa vrea

Tata.
Dar sã intri în subtilitãþi uninomi-

nale ºi unicamerale – hai frate!, mai
bine dau fân la vacã, am treabã, n-am
chef de tâmpenii!

Vreo 45% este muncitorime, dar
douã treimi provin de la þarã.

Urbanul este o iluzie.
Mentalitatea majoritarã de la oraº

este ruralã.

Tata.
Rãmân intelectualii, vreo 5%.
Intelectualii se masturbeazã, ima-

ginându-ºi ce face mama Curþii Con-
stituþionale, în pat cu Tata.

Cine plânge democraþia, plânge la
mormânt strãin.

Victor Ponta zâmbeºte, pentru cã
el nu are nici o treabã cu democraþia.

El ºtie cã vreo 85% din populaþie
îi este ostilã lui Traian Bãsescu.

Dacã aduni þãrãnimea cu munci-

torimea ruralã, atunci cam atât iese –
85%.

Îl dai jos pe Bãsescu, câºtigi ale-
gerile din toamnã.

Simplu.
Democraþia este doar victimã co-

lateralã.
Este o concepþie de extracþie pur

iliescianã.
ªi acum, n-aveþi decât sã vã daþi

de ceasul morþii cu democraþia voas-
trã.

Cine sã v-o salveze, dacã nu sun-
tem în stare singuri?

Democraþia ne-am importat-o plã-
tind-o cu privatizarea.

Ne-am exportat bogãþiile ºi am
primit democraþia.

Acum, când democraþia se destra-
mã, rãmânem cu buzele umflate ºi
ochii-n soare.

Cine sã ne apere?
Cine?
Europa?
Hai sã fim serioºi!
Europa a fost de mult violatã, în

aceeaºi manierã – uitaþi-vã la crizã!
Vorba lui Gorbaciov – “Ion Iliescu

este capabil sã conducã nu o
þãriºoarã, ci un continent!”

Sã mai ziceþi cã Europa n-are li-
deri autentici…

MAKE

Bãncile spaniole vor
primi sprijin financiar
în câteva sãptãmâni

Bãncile spaniole care au nevoie de
ajutor financiar pentru recapitalizare
– “Bankia”, “Banco de Valencia”,
“Catalunya Caixa” ºi “Novagalicia”
- vor primi banii europeni în câteva
sãptãmâni, anunþã ministrul spaniol
al Economiei, Luis de Guindos. Pri-
mirea banilor va fi condiþionatã de
termeni specifici pentru fiecare
bancã în parte.

Troica analizeazã
finanþele Ciprului

Inspectorii FMI, UE ºi BCE se aflã
la Nicosia, unde analizeazã finanþele
Ciprului, urmând sã stabileascã suma
de care are nevoie aceastã þarã (spri-
jin de urgenþã).

Echipele care alcãtuiesc troica
s-au întâlnit cu oficialii bãncii cen-
trale ºi ai Ministerului de Finanþe de
la Nicosia.

Grecia va prezenta
“cifre alarmante”
oficialilor FMI – UE

Noul guvern al Greciei va prezen-
ta sãptãmâna aceasta, inspectorilor
FMI – UE, “date alarmante” privind
recesiunea ºi ºomajul care afecteazã
þara, în încercarea de a renegocia ter-
menii programelor de salvare.

Simos Kedikoglou, purtãtorul de
cuvânt al Executivului de la Atena, a
declarat cã datele în cauzã vor de-
monstra cã programul curent de aus-
teritate este contraproductiv.

Kenneth Rogoff: Liderii
europeni au câºtigat
ceva timp, reuºind sã
amâne ruperea
zonei euro

Liderii europeni au câºtigat, la
summit-ul de sãptãmâna trecutã, “un
pic de timp”, amânând astfel dez-
membrarea zonei euro, care este în
continuare departe de stabilizare,
considerã economistul Kenneth Ro-
goff, profesor la Universitatea Har-
vard. În opinia sa, Grecia va avea
probleme cu þintele fiscale ºi încã se
îndreaptã spre faliment.

“Vor continua sã ia tot mai multe
mãsuri radicale. Suntem foarte, foar-
te departe de o viziune pe termen
lung. Este un drum lung ºi dificil.
Suntem departe de stabilizare”,
spune Rogoff.

Finlanda vrea garanþii
colaterale pentru
împrumutul destinat
Spaniei

Finlanda este hotãrâtã sã obþinã
garanþii colaterale în schimbul con-
tribuþiei sale la împrumutul UE cãtre
guvernul de la Madrid, destinat reca-
pitalizãrii bãncilor din Spania, urmã-
rind astfel condiþii similare celor
care au însoþit sprijinul destinat
Greciei.

Slovenia ar putea cere
sprijin financiar
european

Slovenia pare cã va deveni a ºasea
þarã din zona euro care va solicita fi-
nanþare de la UE, din cauza proble-
melor din sectorul bancar, potrivit
Bloomberg.

(Citiþi articolul integral în pag. 16)

V.R.

Raportul FMI: creºtere fragilã,
presiuni politice
Creºterea încetinitã de recesiu-

nea din zona euro ºi presiunile
de reducere a datoriei la nive-

lul bãncilor europene, presiunile poli-
tice asupra relaxãrii politicilor fiscale
ºi reformelor structurale ºi
creºterea creditelor neperfor-
mante sunt principalele riscuri
identificate în Raportul de þarã
al Fondului Monetar Interna-
þional (FMI), redactat la ju-
mãtatea lunii iunie ºi dat pu-
blicitãþii zilele trecute.

Raportul pentru România
aratã cã perspectivele creºte-
rii economice, de 1,5% în
2012, faþã de 2,5% în 2011,
se datoreazã consolidãrii ce-
rerii interne ºi posibilei sporiri a ab-
sorbþiei fondurilor europene, dar
sunt dependente ºi de evoluþia eco-
nomiilor europene.

Totodatã, inflaþia se va menþine în
intervalul þintit de Banca Naþionalã a
României (BNR), iar deficitul de
cont curent se va situa, conform esti-
mãrilor, în jurul a 4,5% din Produsul

Intern Brut (PIB).
O poziþie prudentã trebuie adopta-

tã, faþã de politicile publice ºi cheltu-
ielile bugetare, supuse presiunilor
politice de dinainte alegerilor parla-

mentare. Numai astfel se va respec-
ta, în continuare, þinta deficitului,
potrivit FMI,

Reduceri la sãnãtate

Cu transferuri de peste 0,5% din
PIB, sistemul de sãnãtate este con-
siderat, de FMI, cea mai mare

ameninþare la adresa sustenabilitãþii
fiscale pe termen mediu. Raportul
are în vedere adoptarea unei legi
care sã rezolve problema deficite-
lor bugetare din sector, prin imple-

mentarea unui pachet de
serviciii de bazã oferit de
stat, suplimentarea servicii-
lor prin asigurãri private ºi
administrarea privatã a spita-
lelor, reducerea zilelor de
spitalizarea ºi a numãrului de
medicamente compensate.

Energia ºi
transporturile,
prioritare la reformã

Raportul Fondului aduce în discuþie
liberalizarea pieþei de energie prin re-
nunþarea “treptatã” la contractele pre-
ferenþiale (n.r. contractele cu “bãieþii
deºtepþi”) ºi eliminarea preþurilor re-
glementate pentru toþi consumatorii.

ADELINA DABU

(continuare în pagina 15)

DEªI UN ACÞIONAR A ÎNCERCAT
SÃ SUSPENDE CONVOCATORUL,

AGA SIF Muntenia se va þine
conform programului

Acþionarii SIF4 Muntenia se
vor întruni conform progra-
mului, pe 6/7 iulie, dupã ce

Tribunalul Bucureºti a respins, ieri, so-
licitarea acþionarului Viorel Pascal, de
suspendare a efectelor Convocatorului.

Tribunalul a admis cererile de in-
tervenþie, care, potrivit unor surse,
au fost depuse de Adrian Andrici ºi
de ªtefan Gioga.

Viorel Pascal poate face recurs în
5 zile de la pronunþare.

Pe ordinea de zi a AGA, se aflã re-
vocarea Consiliului Reprezentanþi-

lor Acþionarilor ºi alegerea unuia
nou, precum ºi acordarea de dividen-
de suplimentare.

Lupta între un grup de acþionari ºi
actuala conducere pare sã fie acum la
cote maxime înainte de AGA, tabe-
rele aruncând în luptã toate armele.

Cererea lui Viorel Pascal vine dupã
ce, sãptãmâna trecutã, Asociaþia
Investitorilor pe Piaþa de Capital a re-
comandat investitorilor sã se infor-
meze asupra drepturilor pe care le au,
“având în vedere prevederile restric-
tive din Procedura privind exercitarea
dreptului de vot prin corespondenþã ºi
prin reprezentanþi, publicatã de SIF
Muntenia pentru adunarea generalã
din data de 6 iulie 2012".

Ulterior, SIF4 Muntenia a trans-
mis cã procedura de vot avutã în ve-
dere pentru Adunarea Generalã din
6/7 iulie respectã toate prevederile
legale ºi regulamentele aferente.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 14)
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Cinci bãnci din Grecia, investigate pentru
finanþarea partidelor politice

Cinci bãnci elene sunt investigate de
procuratura din Grecia pentru împru-
muturi acordate partidelor - în special

PASOK ºi Noua Democraþie, iar pânã la 50 de
bancheri de la instituþiile de credit vizate tre-
buie sã prezinte autoritãþilor documente pri-
vind aceste tranzacþii, conform publicaþiei
Kathimerini.

Bãncile în cauzã sunt “ATEbank”, “Piraeus
Bank”, “Eurobank”, “Marfin” ºi “Attica
Bank”, iar bancherii anchetaþi trebuie sã dea
explicaþii cu privire la deciziile de acordare a
creditelor cãtre partide. Procurorii vor sã afle
dacã bancherii au încãlcat legea atunci când
au acordat împrumuturi bancare partidelor.
Creditele au fost garantate doar cu fondurile
pe care formaþiunile politice urmau sã le pri-

meascã de la stat.
Kathimerini aratã cã partidele din Grecia

au primit fonduri publice de circa 550 de mi-
lioane de euro în ultimul deceniu. În pofida
înrãutãþirii situaþiei economice, partidele au
primit, anul trecut, 54 de milioane de euro de
la stat, comparativ cu 48 de milioane de euro
în 2010.

Kathimerini atrage atenþia cã PASOK ºi
Noua Democraþie au, împreunã, datorii de
circa 250 de milioane de euro, chiar dacã
au beneficiat cel mai mult de fonduri de la
stat.

Amintim cã Noua Democraþie ºi PASOK,
alãturi de formaþiunea Stânga Democratã au
alcãtuit coaliþia de guvernare în urma alegeri-
lor desfãºurate în Grecia în 17 iunie.

Liderul PASOK vrea concesii
de la UE

Liderul formaþiunii socialiste PASOK,
Evangelos Venizelos, fost ministru de Fi-
nanþe, ºi-a exprimat ieri speranþa cã Gre-
cia va putea beneficia de concesiile fãcute
de Uniunea Europeanã Spaniei, în privin-
þa utilizãrii fondurilor de salvare a zonei
euro pentru recapitalizarea directã a bãn-
cilor.

Venizelos a declarat: “Sper cã de aceste con-
cesii ar putea beneficia Portugalia, Cipru ºi
Grecia”. În opinia sa, acest lucru ar susþine re-
ducerea datoriilor þãrii.

ALINA VASIESCU

Evangelos Venizelos, preºedintele

PASOK, sperã cã Grecia va putea

beneficia de concesiile fãcute de

Uniunea Europeanã Spaniei.
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Citiþi, în pagina 3, "Filmul evenimente-

lor de ieri din Parlament".


