5 lei

Vineri, 24 iulie 2020, nr. 139 (6673), anul XXIX

n LUDOVIC ORBAN: “Nuclearelectrica a reuºit
creºterea profitului cu 120 de milioane de lei”

PAGINA 8

n ASF a aprobat prospectul pentru majorarea de
capital la Retrasib

LUDOVIC ORBAN,
ORDIN DIRECT
CÃTRE MAPN:

Semnaþi
contractul cu
Naval Group
pentru
construcþia
corvetelor!

n PLASAMENTE ALTERNATIVE / Fascinaþia reflexiilor
cromatice
PAGINA 11

PAGINA 9

PAGINA 9

GRAM AUR = 252,5882 RON

12 pagini

n FNGCIMM: “Prima Casã”
devine “Noua Casã”,
varianta revizuitã

n UE opreºte temporar investigaþia privind preluarea
GrandVision de cãtre EssilorLuxottica
PAGINA 12

FRANC ELVEÞIAN = 4,4994 RON

EURO = 4,8353 RON

5 948491 340012

06673

DOLAR = 4,1734 RON

LANSAREA FONDULUI EUROPEAN DE REDRESARE A GENERAT O CRIZÃ CONSTITUÞIONALÃ ÎN FINLANDA

Cum va arãta Europa
reconstruitã pe minciunã?

l Contractul, imposibil
de semnat pânã la
finalizarea procesului
privind anularea
HG 48/2020
Premierul Ludovic Orban susþine cã
nu existã impediment cu privire la
semnarea de cãtre Ministerul Apãrãrii
Naþionale (MApN) a contractului privind construirea celor patru corvete
multifuncþionale de cãtre asocierea
franco-românã Naval Group - ªantierul Naval Constanþa. Afirmaþia a fost
fãcutã de ºeful Guvernului cu prilejul
unei vizite efectuate, ieri, la ºantierul
naval constãnþean ºi reprezintã practic
un ordin direct cãtre Nicolae Ciucã,
ministrul Apãrãrii Naþionale – care la
acea orã se afla împreunã cu preºedintele Klaus Iohannis la ceremonia de
înfiinþare a Comandamentului Corpului Multinaþional Sud-Est (MNC-SE)
ºi la desfãºurarea etapei finale a Exerciþiului cu termen scurt de notificare
(ETSN) – pentru încheierea
contractului cu francezii de la Naval
Group.
Pe plaforma navalã constãnþeanã,
premierul Ludovic Orban a spus:
“ªantierul Naval Constanþa împreunã cu Naval Group au fost declaraþi
câºtigãtorii licitaþiei pentru construcþia
celor patru corvete multifuncþionale ºi
am vrut sã vãd exact locul unde vor fi
produse. (...) Mi se pare o hãrþuire greu
de acceptat (n.r.- procesele prin care
compania olandezã Damen a contestat
procedura de achiziþie ºi documentele
care au stat la baza ei). Procesul principal – contestarea adjudecãrii licitaþiei
– a fost respins prin hotãrâre definitivã. Din punctul meu de vedere pot
începe negocierile finale pentru încheierea contractului de construcþie. Celelalte litigii nu mai au niciun temei atât
timp cât instanþa s-a pronunþat pe adjudecare. Sunt elemente care trebuie discutate, legate de timpul care s-a scurs
de la desemnarea câºtigãtorului ºi
încheierea efectivã a contractului, legate de offset, de stabilirea unui avans
flexibil, de efectele OUG 114/2018
asupra costului cu forþa de muncã.
Toate acestea trebuie clarificate ºi
trebuie semnat contractul care este
unul foarte important pentru dotarea
Armatei Române”.
GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

În comunicatul Comisiei Europene Politico, cu titlul “Cãtre o uniune tot
cu privire la “Bugetul UE care alimen- mai strânsã ºi mai imperfectã”, aminteazã planul de redresare pentru Euro- teºte cã termenii “excepþional” ºi
pa” se aratã cã “majoritatea
“temporar” au fost incluºi din
motive politice, pentru a obþine
mãsurilor de redresare vor fi
susþinerea din partea Berlinului
alimentate printr-un instrument temporar de redresare,
ºi a altor þãri din nordul Europei,
Next Generation EU, cu o puînsã “aceºtia nu reflectã adevãtere financiarã de 750 de mirata naturã a programului”.
liarde de euro”. Ulterior se su“Acordul nu conþine reþeta
CÃLIN
bliniazã cã “instrumentul va fi RECHEA pentru succesul UE, ci seminþele eºecului sãu”, se aratã în finaun mecanism de urgenþã excepþional ºi temporar”.
lul articolului de pe site-ul Politico.eu.
Afirmaþia se dovedeºte, din pãcate,
Primele semnale în acest sens au
inexactã. Sau poate fi consideratã apãrut din Finlanda. În presa naþionalã
“fake news”, însã aceasta nu-i schim- au apãrut recent declaraþii ale lui Päivi
bã deloc adevãrata sa naturã, aceea de Leino-Sandberg, profesor de drept european, conform cãrora a apãrut un
minciunã sfruntatã.
Un articol de pe site-ul publicaþiei conflict constituþional între Marele

Mondo cane
Deja, pentru generaþiile nãscute stincte”. Cu aproape jumãtate de secol
dupã 1980, aceastã referinþã culturalã înainte, 1918, geniul lui Chaplin trimenu mai spune, probabil, mare lucru. De sese acelaºi mesaj cu un alt film în care
fapt, nu mai spune nimic. Filmul reali- cîinele este personaj principal, alãturi
zat de Paolo Cavana, Gualiero Jacopet- de oameni, ”Viaþã de cîine”. În spaþiul
ti ºi Franco Prosperi, în 1962, însã, a cultural, semnalele apar ºi se repetã. Nu
creat la vremea lui senzaþie, a deschis ºtiu dacã la intervale regulate de timp,
porþile pentru un nou gen documentar dar nu are nici o importaþã. Filmul lui
dar, mai mult decît orice, a creat un Michael Cimino din 1979, spre exemplu, ”Dear Hunter”, cel care a
semnificativ ºoc cultural. Narat
marcat sensibilitatea ºi conºtiinîn cheie lejerã, predominant liriþa unei întregi generaþii pare a fi
coido-satiricã, ici ºi colo cu slaecoul, peste altã jumãtate de sebe accente sarcastice, filmul
col, al sufletului de copil zdrobit
vorbeºte în realitate, pe larg, cu
de confruntarea cu aceeaºi cruamãnunte adesea ºocant-stînjenitoare pentru privitorul deloc CORNEL zime umanã, deplin justificatã
prevenit, despre cruzime în mul- CODIÞÃ de imperativul supravieþuirii, al
ieºirii de sub spectrul foametei,
tiplele ei forme ºi nuanþe. Cruzimea omului faþã de lumea din jur, faþã nu-i aºa!?, din drama pusã în versuri de
de animale ºi faþã de om, deopotrivã. O Nicolae Labiº: ”Moartea cãprioarei”.
Scena de generic din Mondo Cane
cruzime adesea bine mascatã sub tulpana utilitarismului, a exotismului tradi- este ”iconicã”: omul banal, anonim,
þiilor locale, a modei, a ”imperativelor omul generic, a cãrui faþã nu o vedem
superioare” sau a regulilor inerente ”or- niciodatã, din postura ”Stãpînului ºi a
dinii” sociale ori ”atotputernicelor in- Binefãcãtorului Absolut” tîrãºte

Comitet ºi Comitetul Constituþional
din Parlamentul Finlandei.
În opinia Comitetului Constituþional al Parlamentului finlandez, alocarea unor finanþãri nerambursabile, obþinute din împrumuturi, cãtre statele
UE reprezintã o schimbarea majorã a
naturii Uniunii Europene, iar pentru
aceasta este nevoie de aprobare din
partea unei majoritãþi de douã treimi în
Parlamentul þãrii
Dupã cum se aratã pe site-ul Parlamentului de la Helsinki, Marele Comitet
este responsabil pentru evaluarea propunerilor legislative ale UE ºi precizarea
punctelor de vedere parlamentare.
De asemenea, Marele Comitet are ºi
puterea de a lua decizii ºi trebuie sã se
asigure cã “problemele UE sunt solu-

þionate pornind de la baze democratice
cuprinzãtoare”.
În absenþa unei Curþi Constituþionale, Comitetul Constituþional al Parlamentului finlandez exprimã opinii privind constituþionalitatea legilor trimise spre evaluare ºi a altor aspecte
legate de funcþionarea statului.
Profesorul Leino-Sandberg a lansat
o criticã durã la adresa premierului
Sanna Marin pentru cã a ignorat recomandãrile Comitetului Constituþional,
la fel cum acestea au fost ignorate ºi de
Marele Comitet.
Profesorul de drept european o mai
acuzã pe Sanna Marin de inducere în
eroare prin declaraþiile sale referitoare
la natura fondului de redresare.
“Acesta va fi implementat doar o

singurã datã ºi nu va deveni un instrument permanent”, a declarat premierul
finlandez, însã profesorul Leino-Sandberg subliniazã cã “structura sa este
validã pentru 40 de ani, deci nu poate fi
vãzut drept temporar”, iar “definirea
sa drept instrument excepþional a fost
necesarã pentru cã altfel ar fi existat o
deviaþie prea mare de la Tratatele europene”.
Dupã ce a criticat dur noul program
european pe contul sãu de Twitter, Tuomas Malinen, profesor de economie
la Universitate din Helsinki, a scris despre necesitatea organizãrii unui referendum în Finlanda într-un articol din
publicaþia online Uusi Suomi (New
Finland).
(continuare în pagina 12)

SCENARIU PENTRU 2024
într-un sbilþ, fãrã nici o ezitare, fãrã sã
întoarcã mãcar o datã privirea, un cîine
”vagabond” care se zbate din toate puterile, se rãsuceºte, se contorsioneazã
violent, mai mai sã se spînzure singur,
în încercarea disperatã de a scãpa ”binevoitoarei soluþii” care i-a fost hãrãzitã. Una prin faþa cãreia defileazã
lung, doar la cîteva palme distanþã, o
lume constituitã din cuºti ºi înalte garduri de sîrmã unde ”Marele Hingher al
Lumii” i-a hãrãzit lui ºi multor altora,
desigur, spre binele lor ºi al omenirii,
sã moarã ”civilizat”.
Pentru cine are nervii tari, istoria
poate fi redepãnatã pe datele constituirii ºi abandonãrii nenumãratelor ”adãposturi de cîini vagabonzi” care au
apãrut ºi la noi dupã 1990 ºi care au
sfîrºit, majoritatea, prin a deveni iaduri
ale unei crude ºi prelungi suferinþe înaintea morþii, pentru bietele animale
care o vreme s-au crezut la adãpost,
într-o lume mai bunã.
(continuare în pagina 3)

Marile economii ale lumii
vor fi asiatice
l China va fi prima economie mondialã în viitor, urmatã de SUA ºi India
l Potrivit Forumului Economic Mondial, unul dintre motoarele acestei schimbãri îl
reprezintã clasa mijlocie din Asia, care prosperã tot mai mult
Clasamentul celor mai mari economii ale lumii va arãta diferit în 2024,
faþã de situaþia prezentã, poziþiile de
top urmând sã fie deþinute majoritar de
þãri asiatice, conform prognozelor organismelor internaþionale.
Forumul Economic Mondial
(WEF) susþine, citând date ale Bãncii
Mondiale ºi Forumului Monetar Internaþional (FMI), cã þãrile din Asia vor
deþine patru din primele cinci poziþii
ale topului marilor economii ale lumii,
dupã mãrimea Produsului Intern Brut
(PIB) în 2024, ceea ce va duce mai jos

în acest clasament statele europene
care încã sunt puteri economice.
Creºterea economicã a Chinei a
fost solidã încã din anii 1990, în timp
ce India ºi Indonezia au intrat mai recent în top 10 al celor mai mari economii din lume, iar aºteptãrile aratã cã
aceste douã þãri asiatice (India ºi
Indonezia) vor ajunge pe poziþiile trei
ºi cinci în 2024, când Japonia este
preconizatã sã se claseze pe locul al
patrulea, în timp ce Rusia va urca pe
locul al ºaselea. (A.V.)
(continuare în pagina 12)

