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PSD ºi ALDE, din nou
împotriva vântului

P
atru dintre partidele
parlamentare au sem-
nat, ieri, Acordul Poli-
tic Naþional pentru con-
solidarea parcursului
european al României,
propus de preºedintele
Klaus Iohannis, dupã

alegerile europarlamentare ºi referen-
dumul din 26 mai. Liderii PNL, USR,
Pro România ºi PMP s-au declarat de
acord cu prevederile acestui pact na-
þional, care nu contravine intereselor
externe ºi interne ale þãrii noastre. De
la evenimentul solemn de la Palatul

Cotroceni a lipsit preºedintele UDMR,
Kelemen Hunor, care a declarat cã
Uniunea este de acord cu textul acor-
dului, dar nu va putea fi prezent la
semnare, din cauza unei deplasãri în
strãinãtate.

Liderul UDMR a precizat cã va
semna sãptãmâna viitoare Acordul
Politic Naþional ºi îi va înmâna
preºedintelui Iohannis ºi o serie de ob-
servaþii ºi propuneri legate de relaþia
dintre majoritate ºi minoritãþi.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 4)

DUPÃ CE DOUÃ PERTROLIERE AU LUAT FOC ÎN GOLFUL OMAN

Cotaþiile þiþeiului cresc
cu peste 3%
l Luna trecutã, petrolul s-a înscris pe o tendinþã descendentã, alimentatã îndeosebi de
tensiunile comerciale ºi de îngrijorãrile privind încetinirea economiei globale

Preþul petrolului a cunoscut creºteri
importante ieri, dupã ce douã petrolie-
re au fost avariate în urma unui presu-
pus atac produs în Golful Oman, la
doar câteva sãptãmâni de la un in-
cident similar petrecut în regiune, rela-
teazã Bloomberg.

Þiþeiul Brent se tranzacþiona ieri, la
ora 17:00, la un preþ de 61,8 dolari pe
baril, în creºtere cu 3,05% faþã de cota-
þia din ziua anterioarã, în timp ce sorti-
mentul West Texas Intermediate
(WTI) era cotat la 52,8 dolari pe baril,
în creºtere cu 3,25%.

Sunt creºteri care apar în condiþiile în
care ieri, petrolierele Front Altair pro-
prietatea grupului norvegian Frontilen
ºi Kokuka Courageous transportator de
metan ce aparþine armatorului japonez
Kokuka Sangyo, au suferit pagube im-
portante în urma unor incendii, iar echi-
pajele lor au fost evacuate.

Cauza incendiilor, care au izbucnit
pe ambele petroliere cu puþin înainte
de ora 6 (ora localã), rãmâne neclarã,
existând temerile unor atacuri, potrivit
CNBC.

Incidentul vine la doar o lunã dupã

ce patru nave, inclusiv douã petroliere
ale Arabiei Saudite, au fost atacate în
ceea ce Statele Unite au numit ca fiind
un atac iranian în care s-au folosit
mine navale. Agresiunile ar fi fost rea-
lizate de cãtre miliþiile regionale con-
trolate de Iran (printre care ºi rebelii
Houthi din Yemen). Teheranul a negat
acuzaþiile ºi, pânã în prezent, nimeni
nu a revendicat atacurile.

Tensiunile au apãrut în regiune ca

urmare a încercãrilor preºedintelui
american Donald Trump de a opri ve-
niturile din petrol ale Iranului, folosind
sancþiuni mai stricte ºi îndreptându-se
cãtre adversarii politici ai Republicii
Islamice - saudiþii - pentru a menþine
aprovizionarea globalã cu þiþei la un
nivel adecvat.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 4)

CNSAS este o instituþie
inutilã ºi nocivã (II)
4. Cum a informat Bãsescu

dar n-avea cum turna Petrov

CNSAS a trimis Curþii de Apel mai
multe documente, din care rezultã cã
Traian Bãsescu ar fi început sã dea cu
subsemnatul în anul 1972, când
a devenit student la Institutul
de Marinã, fiind apoi preluat, la
absolvire, în 1976, de Securita-
tea Constanþa. Calitatea sa de
informator a încetat, cicã, în
1979, când a devenit membru
de Partid ºi nu mai putea face
delaþiuni, prilej cu care dosarul
sãu a fost ars. ( Ars, ars, dar iatã cã din
cenuºa lui mai rãsar, la nevoie, fiþuici
utile…)

În dosarul înaintat Curþii apare ºi
“un document trimis de SRI la începu-
tul lunii aprilie 2019” (G4media,
Antena 3).

Observaþie: Tehnic, SRI este conti-
nuatorul Securitãþii, aºa cum ºi, în
1948, Securitatea Popularã a preluat
ºtafeta de la Siguranþa Statului burjui.
Dar, conform legii, SRI nu putea pãs-
tra arhivele vechii Securitãþi, cu ex-
cepþia documentelor de interes opera-
tiv, importante pentru siguranþa

naþionalã.
SRI se afla în posesia unor acte care

îl leagã pe Traian Bãsescu de vechea
Securitate, în aprilie 2019. De unde,
cum? SRI avea actele cu pricina, le-a
pãstrat 30 de ani? Le-a procurat între

timp?
În primul caz, avem douã

situaþii:
Fie SRI a deconspirat pro-

pria sursã, valabilã, moºtenitã,
autoare a unor informãri pre-
þioase pentru siguranþa
României.

Fie SRI a pãstrat ilicit niºte
documente pentru a-l ºantaja pe fostul
preºedinte sau pentru a lovi în el. Când
s-a ivit momentul, SRI a scos din sertar
niºte hârtii pentru a-l pedepsi pe Bãse-
scu, pentru a se rãzbuna, pentru a face
un joc politic.

Ambele situaþii pun serviciul într-o
luminã foarte proastã, dar aruncã ºi se-
rioase acuze de sãvârºirea unor fapte
penale de cãtre lucrãtorii sãi.

În al doilea caz, avem un serviciu
secret român care întreprinde anche-
te în beneficiu privat, pentru a face
un joc politic.

Traian Bãsescu a redactat în mod si-

gur informãri despre cunoscuþii sãi.
Toþi ofiþerii de marinã, toþi marinarii,
toþi lucrãtorii din comerþul exterior, tot
personalul aeronavelor civile, toþi ghi-
zii ONT, toþi translatorii, toþi ceferiºtii
de pe trenuri internaþionale, toþi
TIR-iºtii, toþi recepþionerii, toþi vânzã-
torii de shop ºi toþi cei care au lucrat
peste hotare au redactat.

Fãrã sã aibã angajament, contract,
fãrã sã fie plãtiþi, fãrã sã aibã nume
conspirative.

Bãsescu a scris cicã douã note, în
1975, în care “a denunþat activitãþi po-
trivnice regimului”, “a denunþat inten-
þia de a fugi în strãinãtate ºi relaþii cu
strãini.”

Probabil cã e adevãrat. Cred cã Tra-
ian Bãsescu a scris zeci, poate sute de
asemenea note informative.

Dar de ce le-ar fi semnat “Petrov”?!?
De ce ar fi fost primit ca informator,

presupunând cã ar fi existat practica, în
baza unui angajament, un student care
era obligat sã raporteze oricum? De ce
s-ar fi întocmit un dosar care trebuia
distrus ulterior, la primirea în Partid,
ºtiindu-se cã aceastã primire era imi-
nentã?

(continuare în pagina 14)

BÃNCILE MAJORE
AVERTIZEAZÃ:

“Peste 25%
din plãþile
online vor fi
imposibil de
realizat din
septembrie”
l Comercianþii cer un efort
comun din partea Comisiei
Europene ºi EBA pentru
gestionarea riscurilor create
de noile norme privind
combaterea fraudelor,
potrivit Financial Times

Marile bãnci din Europa au averti-
zat, recent, cã mai bine de un sfert din
plãþile online vor fi imposibil de reali-
zat din luna septembrie din cauza lip-
sei pregãtirilor pentru alinierea la noile
norme UE privind combaterea fraude-
lor, anunþã publicaþia britanicã Finan-
cial Times, menþionând cã instituþiile
creditoare solicitã mai mult timp ca sã
se adapteze cerinþelor.

Într-o scrisoare vãzutã de Financial
Times, organismele comerciale cu
operaþiuni care au legãturã cu sectorul
bancar european s-au adresat recent
Comisiei Europene ºi celei mai impor-
tante autoritãþi de reglementare banca-
rã de pe continent (Autoritatea Banca-
rã Europeanã - EBA), solicitând un
efort comun pentru gestionarea
riscurilor create de noile norme.

Modificãrile planificate, care fac
parte dintr-o directivã privind servi-
ciile de platã din UE, prevãd ca majo-
ritatea plãþilor online de peste 30 de
euro sã treacã printr-un nivel supli-
mentar de verificare, precum introdu-
cerea unui cod primit printr-un mesaj
text.

Mãsurile sunt concepute pentru re-
ducerea fraudelor, dar bãncile se tem
cã nu li s-a acordat suficient timp ca
sã se pregãteascã. Directorii executivi
ai bãncilor ºi ai furnizorilor de servi-
cii de plãþi spun cã unele sisteme noi
în materie nu au fost testate la scarã
largã, iar multe întreprinderi mai mici
nu au avut încã acces la software-ul
necesar.

V.R.

(continuare în pagina 4)

EXCLUSIV

MIHAI

ANTONESCU

PSD ºi ALDE continuã politica iliberalã, anti-europeanã. Cele

douã partide sunt singurele formaþiuni politice parlamentare

care nu au semnat protocolul promovat de preºedintele Klaus

Iohannis. PSD ºi ALDE ar trebui sã aibã ºi dreptate, conform cu

judecata lui Boris Vian, care susþinea cã întotdeauna masele se

înºealã ºi indivizii au dreptate.

Problema este cã Tãriceanu îºi justificã refuzul prosteºte:

“Acordul politic miroase a capcanã sau a ºmecherie prin care

preºedintele sã-ºi mai adauge o ºansã în plus pentru un nou

mandat. Ne face, practic, o propunere celor din PSD ºi ALDE sã

îl susþinem pentru al doilea mandat”.

Adicã Tãriceanu refuzã sã punã în aplicare solicitarea mase-

lor populare pentru foloase aºa-zise de partid sau chiar per-

sonale, þinând cont de faptul cã liderul ALDE a anunþat cã

doreºte sã candideze la alegerile prezidenþiale.

La rândul sãu, PSD a refuzat protocolul spunând cã acesta nu

conþine “ºapte aspecte vitale”, printre care se numãrã ºi

“condamnarea protocoalelor secrete încheiate între institu-

þiile din sistemul judiciar ºi alte instituþii ale statului”, ceea

ce este complet neconvingãtor.

Faptul cã nu sunt pomenite cele “ºapte aspecte vitale”, pe

care le doreºte PSD, nu înseamnã cã nu poate agrea un proto-

col în vederea unui scop pe care nu îl respinge. De aici rezultã

cã uneori masele au dreptate, iar indivizii nu. Nu ºi nu.


