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IOHANNIS N-A PASTRAT SAPCA DE LA TRUMP – Nebanuite sunt caile Domnului! Klaus Iohannis a cedat
Patrimoniului Administratiei Prezidentiale sapca alba cu inscriptia "Make Romania Great Again", in valoare de
119 lei, primita de la presedintele SUA Donald Trump. Iohannis a bagat in Patrimoniul Administratiei
Prezidentiale si tricoul de bumbac de culoare neagra cu inscriptia "PSD – Toxic pentru democratie", masura
XL (Lista)
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Mare mai e gradina la Cotroceni, Doamne! De teama sa nu fie aratat cu degetul ca a luat de la americani –
vehiculandu-se in ultimele luni dinaintea alegerilor prezidentiale din 2019 ca, prin intalnirea cu presedintele Statelor
Unite ale Americii Donald Trump, a primit in buzunar cel de-al doilea mandat de presedinte al Romaniei – Klaus
Werner Iohannis a avut grija sa predea la finalul anului 2019 tot ce a adus din America. Inclusiv celebra
sapca pe care si-a pus-o pe cap, cu care s-a fotografiat si s-a hlizit in timpul intrevederii avute cu Donald
Trump la Casa Alba in agust 2019 (foto 1).
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Administratia Prezidentiala a publicat lista bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol si
depuse la Comisia de evaluare in anul 2019 de presedintele Klaus Werner Iohannis. Conform acestei liste,
valoarea bunurilor primite de Iohannis la protocol in anul 2019 a fost de 6.563 euro – infinit mai mica decat cea din
2018, de 46.515 euro (dintre care 38.740 euro il reprezenta ceasul ScubaGraff 47 mm – click aici pentru a citi) –
cel mai scump obiect primit in 2019 fiind un tablou gravura Mircea Cantor, "Antroposynaptic", dimensiuni 42x29,5
cm care a fost evaluat la 600 euro (foto 2).
La aceeasi valoare, de 600 euro, a fost evaluat si un Tablou - medalie realizat de artista Daniela Longo special
pentru Vizita Apostolica a Papei Francisc in Romania, dimensiuni 43.5 x 35.2 cm.
Sapca cu potential in resurse de gaze naturale
Prin cele 57 de bunuri primite cu prilejul actiunilor de protocol am gasit insa si sapca primita de la Donald Trump,
pe care era inscriptionat mesajul "Make Romania Great Again", si pe care astfel cum ne amintim, Iohannis a decis
sa o puna pe cap in timpul intrevederii cu presedintele SUA si alte oficialitati romane si americane. Momentul la
acea data a fost intens dezbatut, gestul presedintelui Iohannis fiind de multi catalogat ca fiind unul deplasat. Au
existat in acelasi timp reactii extrem de dure la adresa lui Iohannis care a fost acuzat ca a semnat un acord
cu SUA prin care a cedat rezervele Romaniei de petrol si gaze pe nimic. Ori, mai rau pe o sapca! Acest
acord ar fi fost semnat desi presedintelui Iohannis avea cunostinta de existenta Acordului semnat in 1978
de fostul presedinte Nicolae Ceausescu cu presedintele SUA de la acea data, Jimmy Carter si cu Exxon
Mobil, care prevedea ca profitul va fi impartit intre SUA si Romania in procente egale de 50%-50% (Click
aici pentru a citi).
Acuzatiile aduse lui Iohannis in aceasta privinta nu au fost nici pana in prezent negate, astfel incat, daca ar fi sa
acceptam ca si tacerea este un raspuns, am putea concluziona ca presedintele Klaus Iohannis a cedat SUA
rezervele de gaze si petrol din Marea Neagra contra fabuloasei sume de 25 de euro (119,25 lei). Caci
aceasta este valoarea sepcii "Make Romania Great Again" primita de Klaus Iohannis de la Donald Trump in
august 2020.
Cu acel prilej, astfel cum ne amintim, a fost emisa si o declaratie comuna in care se vorbea inclusiv despre
potentialul resurselor de gaze naturale din Romania de "a creste prosperitatea statelor noastre, precum si de a
intari securitatea energetica a Europei".
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Iohannis nu a pastrat nici tricoul cu PSD
Altfel, pe langa sapca primita de la Donald Trump pe care cedat-o Patrimoniului Administratiei
Prezidentiale, Klaus Iohannis a mai primit si cedat si tricoul de poliester Invictus Romania, masura M, dar
si, atentie, tricoul de bumbac de culoare neagra cu inscriptia "PSD – Toxic pentru democratie", masura XL,
primit probabil de la grupurile #rezist care au protestat in Piata Victoriei si nu numai in ultimii ani.
Prezentam in continuare declaratia comuna a presedintelui Romaniei Klaus Iohannis si a presedintelui SUA
Donald Trump:

page 3 / 5

page 4 / 5

*Cititi aici integral lista bunurilor primite de Klaus Iohannis in 2019
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