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Ne-au trebuit patru ani sã
aflãm ce înseamnã sã ne
alegem un preºedinte ºan-
tajabil, dar iatã cã

aºteptarea nu ne-a fost în za-
dar: Klaus Iohannis a revo-
cat-o ieri pe Laura Codruþa
Kövesi din funcþia de procuror
ºef al Direcþiei Naþionale Anti-
corupþie.

Umilinþa lui Klaus Iohannis
este mare.

Ar fi fost mai micã dacã ar fi revo-
cat-o pe 7 iunie, imediat ce i-a cerut-o
CurteaConstituþionalãaRomâniei(CCR).

Dar, nu, mai întâi, pe 7 iunie, a fãcut
pe deºteptu’: “Voi citi motivarea pânã
o voi înþelege foarte bine”.

Pe 12 iunie, a continuat
miºtocãreala: “Am citit moti-
varea, dar aºa cum v-am spus
prima datã, o voi citi pânã o voi
înþelege”.

Acum, dupã ce a revocat-o
pe Kövesi, se vede cã declara-
þiile lui Iohannis din 7 ºi din 12

sunt simple tâmpenii.
Nu, ele nu erau menite sã acopere

cine ºtie ce reacþie în curs la agresiu-
nea gãºtii de manipulatori angajate de

infractorul stalinist Dan Voiculescu;
Iohannis nu îºi pregãtea vreun plan de
dezvãluire a statului paralel – guvernul
de paiaþe condus ilegal de infractorul
Liviu Dragnea; Cotroceniul nu aranja
vreun mod spectaculos de dezarticula-
re a conexiunii dintre Tudorel Toader
ºi CCR, o conexiune a cãrei dovadã
evidentã se aflã chiar în textul motivã-
rii CCR, cea care face din Preºedinþia
României o subordonatã a ministrului
Justiþiei.

Klaus Iohannis nu facea nimic din
toate astea, ci, cu tonul lui cumpãnit,
de om aºezat, spunea tâmpenii.

Pur.
ªi.
Simplu.
Dupã o lunã, a revocat-o pe Kövesi.
Iohannis nu a avut nici bãrbãþia ca

mãcar sã iasã sã o spunã el însuºi.
Atrimis-o pe Mãdãlina Dobrovolschi,

purtãtorul de cuvânt, care, în justificare,
ha, ha!, a invocat douã rânduri din deci-
zia CCR: “Preºedintele României ur-
meazã sã emitã decretul de revocare din
funcþie a procurorului-ºef al Direcþiei
Naþionale Anticorupþie, doamna Laura
Codruþa Kövesi.”

(continuare în pagina 14)

BCE face apel la
garantarea comunã
a depozitelor bancare
în zona euro
Preºedintele Bãncii Centrale Eu-

ropene (BCE), Mario Draghi, a
reiterat ieri apelul sãu pentru o

schemã comunã de garantare a depozi-
telor bancare în zona
euro, considerând cã
aceasta este crucialã
pentru stimularea încre-
derii clienþilor în bãnci-
le din uniunea moneta-
rã.

“În perioada urmã-
toare, inclusiv în dezba-
terile cu privire la me-
cansimul european pen-
tru garantarea depozite-
lor, nu ar trebui sã fim
reþinuþi de distincþia dintre reducerea
riscurilor ºi partajarea riscurilor”, a
spus Mario Draghi, într-o audiere în
comisia de afaceri economice din Par-
lamentul European.

Draghi a subliniat cã bãncile au fã-
cut deja o curãþenie substanþialã în bi-
lanþurile lor, prin diminuarea volumu-
lui creditelor neperformante ºi a acti-

velor toxice, iar o împãrþire a riscurilor
ar permite o reducere ºi mai mare a
acestora, pentru cã ar duce la o rezol-
vare mai ordonatã ºi mai rapidã a si-

tuaþiilor de crizã, ceea
ce în cele din urmã
îmbunãtãþeºte stabilita-
tea bãncilor.

Cu toate acestea,
Germania se opune de
mult timp unei garanþii
comune a depozitelor
bancare în zona euro,
de teamã cã ar putea fi
nevoitã sã suporte
“nota de platã” în cazul
falimentului unei bãnci

din satele membre mai puþin
responsabile financiar.

Mario Draghi a mai fãcut apel la
consolidarea fondului de salvare al zo-
nei euro – Mecanismul European de
Stabilitate - , referindu-se totodatã la “o
funcþie comunã de stabilizare” care sã
sprijine economia în timpul recesiuni-
lor la nivelul întregii zone euro. (A.V.)

CM RUSIA

Semifinale de peste
3 miliarde de euro
Franþa, Anglia, Belgia ºi Croaþia

sunt cele patru semifinaliste ale
turneului final al Campionatului

Mondial. Astãzi, de la ora 21.00, e
programatã prima întâlnire, Franþa –
Belgia, mâine, de la aceeaºi orã,
urmând sã se întâlneascã Anglia ºi
Croaþia. Pe
gazon ºi pe
bãncile de re-
zerve se vor
afla în cele
douã dispute
fotbaliºti de
3.064.000.000
de euro. Desi-
gur se putea ºi
mai mult, ca
bani vorbind, dacã ar fi ajuns aici fix
primele patru echipe din clasamentul
valorii loturilor (1. Franþa -
1.080.000.000 euro, 2. Spania -
1.040.000.000 euro, 3. Brazilia -
952.000.000 euro, 4. Germania -
885.000.000 euro), dar se putea ºi mai
puþin, dacã în careul de aºi intrau Sue-

dia ºi Rusia, echipe aflate mult în afara
Topului 10. Au mai ajuns, alãturi de
Franþa, în penultimul act, Anglia -
874.000.000 euro (poziþia a cincea în
acest top, conform transfermarkt.de),
Belgia - 756.000.000 euro (locul 6) ºi
Croaþia - 354.500.000 euro (locul 10).

Din punctul
de vedere al ju-
cãtorilor, Bel-
gia stã cel mai
bine, cu cei doi
fotbaliºti eva-
luaþi la peste
100.000.000
de euro (De
Bruyne -
150.000.000

euro, Hazard - 110.000.000 euro), urma-
tã de Anglia (Kane - 150.000.000 euro,
Ali - 100.000.000 euro) ºi Franþa ( Mba-
pe - 120.000.000 euro, Griezman -
100.000.000 euro).

DAN NICOLAIE

(continuare în pagina 14)

Directorul Bãncii
Mondiale atrage atenþia
asupra acumulãrii
datoriilor la nivel global
Datoria mondialã a devenit un

subiect major de îngrijorare,
în condiþiile în care a început

un proces global de înãsprire a politicii
monetare, a avertizat,
ieri, directorul general al
Bãncii Mondiale, Kri-
stalina Georgieva, tran-
smite Bloomberg.

Domnia sa a declarat,
într-un interviu citat de
Agerpres: “Dupã un de-
ceniu de dobânzi scãzu-
te, datoriile în sectorul
public ºi cel corporate
în multe locuri s-a um-
flat, ajungând la un ni-
vel record de 164.000 de miliarde de
dolari. În condiþiile în care dobânzile
cresc, trebuie acordatã o atenþie mai
mare asupra sustenabilitãþii datoriilor”.

Bãncile centrale din întreaga lume
sunt presate sã urmeze exemplul Re-
zervei Federale americane, care a
început sã majoreze dobânzile mai ra-

pid decât se anticipa iniþial, ceea ce
pune presiuni în special pe pieþele
emergente ºi economiile în curs de
dezvoltare. Este nevoie în continuare

de modificãri de politi-
cã structuralã, inclusiv
rãspunsuri la miºcãrile
anti-globalizare, având
în vedere cã decidenþii
din multe economii nu
au adoptat mãsuri sufi-
ciente în perioada pre-
lungitã de timp în care
costul împrumuturilor a
fost unul redus, a spus
Georgieva.

Reprezentanta Bãn-
cii Mondiale a adãugat: “Nu vedem
multe þãri care sã profite de aceastã
perioadã de creºtere economicã so-
lidã pentru a derula reforme structu-
rale. Sfatul nostru cãtre þãrile din
întreaga lume este: «Nu aºteptaþi!

(continuare în pagina 7)

Nu te pune cu
Dragnea!
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