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Se apropie noaptea polarã pentru modelul suedez?

Pentru o Europã care nu mai
ºtie cum sã gãseascã cea mai
puþin dureroasã cale cãtre fali-

ment, evenimentele politice recente
din Suedia nu au fost
suficient de interesante
pentru a fi descrise pe
larg în presã.

Punct de reper al
bunãstãrii economice
ºi sociale din Europa
timp de mai multe de-

cenii, þara nordicã trece acum prin
cea mai mare crizã politicã din ulti-
mii cincizeci de ani.

În urma alegerilor generale din
septembrie 2014, s-a format un gu-
vern de coaliþie în jurul Partidului
Social Democrat, al cãrui preºedinte,

Stefan Loefven, a devenit prim-mi-
nistru.

Hotãrât sã relaxeze o serie de mã-
suri economice ale guvernului ante-
rior, considerate a fi de austeritate,
Loefven, fost sudor ºi lider sindical,

a prezentat un buget pe mãsurã în
Parlament.

În urma votului negativ venit din
partea Partidului Democrat (n.a.
13% din voturi la alegerile din sep-
tembrie 2014 ºi locul al treilea în

Parlament), care se pronunþã pentru
o reducere drasticã a numãrului imi-
granþilor, bugetul nu a trecut ºi au
fost anunþate alegeri anticipate în
luna martie a anului viitor.

Influenþa Partidului Democrat,
caracterizat de multe ori drept extre-
mist în presa suedezã, aratã cã, din-
colo de titlurile din ziare ºi emisiuni-
le televiziunilor, ceva nu este în
regulã cu modelul de toleranþã ºi
deschidere promovat de autoritãþi.

Mai multe informaþii se gãsesc pe
bloguri, cum este Swedish Surveyor.
O ºtire recentã aratã cã “un sat cu 50
de locuitori a fost forþat sã primeascã
76 de imigranþi”. Satul Kall se aflã în
apropierea graniþei cu Norvegia, iar
imigranþii vor fi gãzduiþi într-un ho-

tel administrat de Hmo Omsorg AB,
o firmã specializatã în asigurarea ce-
lor mai bune condiþii pentru cei cãro-
ra le este acordat azil în Suedia. Ba-
nii vin, bineînþeles, de la bugetul sta-
tului.

Faptul cã oraºele ºi satele din
apropierea centrelor de primire se
confruntã cu o creºtere exponenþialã
a violenþei nu pare sã intereseze au-
toritãþile.

Astfel s-a ajuns în situaþia în care
poliþia a publicat harta “zonelor in-
terzise”, unde “instituþiile care tre-
buie sã apere legea au cedat contro-
lul bandelor”, dupã cum aratã blogul
Sweden Report.

(continuare în pagina 13)

SURSE:

Peste 40 de
persoane,
la audieri
în dosarul
MediaPro
l Ancheta are legãturã cu
alte percheziþii desfãºurate
în aceastã varã l Andrei
Boncea, soþul Loredanei
Groza ºi apropiat al lui
Adrian Sârbu, audiat

Peste 40 de persoane s-au prezentat
ieri la audieri în dosarul de evaziune
fiscalã care vizeazã grupul Media Pro,
potrivit unor surse judiciare. Tot ieri,
în acelaºi caz, au avut loc percheziþii în
Capitalã ºi încãpatru judeþe, ne-aumai
spus sursele judiciare, care ne-au pre-
cizat cã acþiunea este în continuarea
uneia începute în aceastã varã.

Parchetul de pe lângã Tribunalul
Bucureºti a anunþat ieri, printr-un co-
municat de presã, cã, în cadrul efectu-
ãrii a unui numãr de 41 de percheziþii
în Bucureºti, Dâmboviþa, Ilfov, Argeº
ºi Brãila, a dispus urmãrirea penalã
faþã de 32 de persoane care ar fi par-
ticipat la circuite evazioniste ºi de
spãlare a banilor, prin care s-ar fi
transferat sume importante de bani
în contul unor societãþi comerciale
de tip fantomã. (ELENA DEACU)

(continuare în pagina 4)

ÎN CONTEXTUL ARESTÃRII CRINUÞEI DUMITREAN

Senatorul Valer Marian cere
verificarea contractelor dintre
ANRP ºi evaluatorul “Romcontrol”
l Deputatul Andreea Paul, soþia actualului preºedinte Romcontrol, a susþinut,
în repetate rânduri, cã soþul sãu nu are legãturã cu încasãrile de la ANRP
din 2010, iar plãþile din 2011 reprezentau evaluãri mai vechi l ”Am un
proces pe rol cu Valer Marian, pentru calomnie, pe acest subiect, care este
în ultima fazã”, ne-a spus doamna Paul

Senatorul Valer Marian solicitã
premierului Victor Ponta ºi
preºedintelui Autoritãþii Na-

þionale pentru Restituirea Proprietãþi-
lor, George Bãeºu, sã verifice dacã
contractul cadru ºi contractele
punctuale dintre ANRP ºi Romcon-
trol, firmã de evaluare condusã, în
prezent, de Cristian Paul, soþul depu-
tatului Andreea Paul, au fost încheiate
cu respectarea condiþiilor legale, pre-
cum ºi dacã plãþile au fost efectuate
conform actelor normative în vigoare.

Senatorul mai cere ºi numele per-
soanelor fizice ºi denumirea persoa-
nelor juridice în dosarele cãrora a

efectuat evaluãri SC Romcontrol
SA, precum ºi dacã vreuna din
acestea a beneficiat de servicii de re-
prezentare ºi de asistenþã juridicã din
partea Cabinetului de avocaturã

Vass Iulia-Erszebet (sora doamnei
Andreea Paul).

A.A.

(continuare în pagina 14)

Un “asasin în lege”
în coasta lui Iohannis, pe axa
Moscova-Chiºinãu-Bucureºti

E
a: are 31 de ani.
O cheamã Veronica ºi a
fost angajatã a Lukoil -
România.

Este sora unui fugitiv din Republi-
ca Moldova, deconspirat ca agent
FSB în cadrul unei investigaþii RISE
Project: Renato Usatîi, fost candidat
- interzis - la alegerile parlamentare
tocmai încheiate peste Prut.

În campania electoralã preziden-
þialã din România, tânãra de 31 de
ani l-a gãzduit pe Klaus Werner Io-
hannis în locuinþa sa din Bulevardul
Primãverii nr. 33, apt. 1, unde, potri-
vit actelor de rezidenþã în þara noa-
strã, îºi are domiciliul.

Proprietatea este împãrþitã cu so-
þul sãu, milionarul Michael Horst
Schmidt, patronul Auto Bavaria,
prieten ºi finanþator al actualului
preºedinte ales al României.

Veronica Schmidt Usatîi este
atât de fragedã încât, în urma unei
eveniment caritabil, la care ºi-a
cumpãrat, cu 7500 de euro, o
poºetã Gucci, verde, din piele de
piton, presa mondenã a catalogat-o
drept “fiica directorului general de
la Automobile Bavaria” (Perfec-
te.ro).

El: are 54 de ani ºi a emigrat la
sfârºitul anilor ‘70 în RFG.

Cu toate acestea, dragostea de pa-
trie îl aduce regulat acasã. Conform
istorisirilor sale, în 1982 se întoarce
în þarã la volanul primului sãu
BMW, model 520.

Când Schmidt a revenit în
România, imediat dupã revoluþia din
decembrie 1989, Veronica tocmai
împlinea 7 aniºori ºi pãºea în clasa
întâi, la ºcoala generalã din Fãleºti,
Republica Moldova.

Michael Horst Schmidt nu a ajuns
oricum în România, chiar la Sibiu, în
martie 1990, ci, potrivit propriilor
afirmaþii, el se afla într-o misiune a
statului german.

Schmidt ºi-a luat liber pentru
un an de la compania Siemens,
unde lucra, încercând sã împiedi-
ce continuarea emigrãrii saºilor
în Germania: “Conjunctura a fost
în aºa fel încât eram într-o organi-
zaþie a saºilor din Germania care
aveau ºi o influenþã politicã, ºi se
punea problema cã nu mai era pre-
siune de emigrare a etnicilor ger-
mani în Germania, sã se facã niºte
acþiuni sã rãmânã în România, sã
nu mai emigreze” (Interviu
Wall-Street.ro).

VICTOR RONCEA

(continuare în pagina 11)

Zeci de mii de copii riscã
sã rãmânã fãrã celule stem
prelevate la naºtere

Un scandal care prinde pro-
porþii a izbucnit, în ultima
lunã, pe piaþa celulelor

stem, zeci de mii de pãrinþi fiind
îngrijoraþi de siguranþa probelor
prelevate la naºterea copiilor lor.

Se pare cã banca de celule stem cu
cea mai mare cotã de piaþã, respectiv
70%, Cord Blood Center, ar avea
probleme financiare, urmând sã fie
executatã de fisc, potrivit
informaþiilor apãrute în
ultima perioadã, atât în
presa localã, cât ºi în cea centralã.

Aproape jumãtate din cei 70.000
de clienþi ai Cord Blood Center ar fi
primit scrisori din partea bãncii, prin
care li se solicitã semnarea unui alt
contract, pe o nouã firmã, ulterior
centrul cerând rezilierea noilor con-
tracte.

În acest context, familiile aflate în
cauzã încearcã sã afle care este situa-
þia ºi ce posibilitate existã ca celulele
stem pentru a cãror prelevare au plã-
tit sã fie mutate într-o altã bancã de

profil.
Referitor la acest scandal, Dr.

Bogdan Ivãnescu, preºedintele Aso-
ciaþiei Române a Bãncilor Acredita-
te de Celule Stem (ARBACS), ne-a
declarat: “Cord Blood Center, care a
fost membru fondator al Asociaþiei
Române a Bãncilor Acreditate de
Celule Stem (ARBACS), alãturi de
Biogenis ºi Stem SURE, a fost ex-

clusã din Asociaþie în
urmã cu circa ºase luni,
dupã ce a încãlcat unele

obligaþii ce þin de statutul organiza-
þiei ºi de Codul de Eticã. Se pare cã
aceastã Bancã are ceva probleme,
întrucât de aproximativ o lunã sun-
tem sunaþi de pãrinþi ºi noi, ca aso-
ciaþie, ºi cele douã bãnci membre
(n.r. Biogenis ºi Stem SURE).
Aceºtia ne solicitã posibilitatea sã îºi
mute într-o altã bancã probele prele-
vate”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

Petreasca ne dã lecþii de
dezbatere publicã
lMinistrul Finanþelor spune cã i-a fost atacat ºi
“omorât” Codul Fiscal l“Voi pune din nou, în
dezbatere, Codul Fiscal ºi sper sã intre în vigoare
la 1 ianuarie 2016”, a spus doamna Petrescu

Ioana Petrescu, Ministrul Finan-
þelor Publice, s-a plâns, ieri, cã
oamenii nu i-au înþeles proiectul

de Cod Fiscal, cã nu ºtiu ce însemnã
dezbatere publicã ºi a precizat, “cu-
rajoasã”, cã ea nu se va lãsa, sperând
ca noile reglementãri sã intre în vi-
goare din 2016.

“Pentru o predictibilitate fiscalã
avem nevoie de o perioadã de dez-
batere publicã”, a declarat, ieri mi-
nistrul Finanþelor Ioana Petrescu.

Domnia sa a precizat cã trebuie sã
înþelegem foarte bine ce înseamnã
dezbaterea publicã: “Înseamnã a pune
pe site, înseamnã a dezbate cu mediul
academic, cu mediul de afaceri ºi s-a
încercat sã se facã acest lucru”.

Este bine cã doamna ministru ne
explicã în cuvinte ce înþelege ea prin

“dezbatere publicã”, pentru cã de
arãtat, ne-a arãtat din plin ºi în cazul
Codului Fiscal, în varã, ºi în cazul
proiectului de modificare a legii pie-
þei de capital.

P.B.

(continuare în pagina 11)

SANATATE

CÃLIN
RECHEA

Media vorbeºte zilele acestea de
un interes rusesc în România, pre-
zentând o listã cu persoane, gru-
patã pe þãri, pe care ideologul rus
Alexander Dughin le-ar avea în ve-
dere pentru crearea unui cerc de in-
fluenþã pro-rus. Pe lista privind
România, apar personaje de prim
rang ale vieþii politice, precum Ion
Iliescu ºi Adrian Nãstase, dar ºi
conducãtori ai unor universitãþi,
scriitori ºi intelectuali.
Victor Roncea, autorul articolului
de mai jos, se aflã pe aceastã listã
cu menþiunea: “pe unele chestiuni
poate avea poziþii incomode, nu e
filorus”. Într-o postare pe blogul
sãu, jurnalistul susþine cã este ono-
rat sã fie pe aceastã listã.
În articolul de mai jos, Victor Ron-
cea dezvãluie fapte legate de inte-
resul rusesc în România, ceea ce
face ca articolul sã fie cu atât mai
interesant.

Preþul gazelor pentru populaþie,
victima rãzboiului politic

Preþul gazelor pentru populaþie
a cãzut pradã rãzboiul politic
declanºat dupã ce Victor

Ponta a pierdut alegerile preziden-
þiale. PNL aspirã sã preia guverna-
rea, PSD este în pragul dezintegrã-
rii, funcþia de ministru al energiei
este râvnitã de politicieni din toate
partidele, iar populaþia nu a înþeles
dacã va avea sau nu facturi mai
mari.

Actualul ministru delegat pentru
Energie, Rãzvan Nicolescu, pare sã
fie complet absorbit de acest iureº
politic, în care se luptã cu toate arme-
le „din dotare”, fiind atacat din toate
pãrþile de politicieni de toate culori-
le. Uneori a fost prins ºi pe picior
greºit.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 11)


