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* Sentimentul de “panica extrema” a cuprins investitorii, pe fondul temerilor privind intrarea in incapacitate
de plata a unui gigant imobiliar. Consicenta: vanzari masive care au avut efect imediat in piata. Click aici pentru
a afla mai multe informatii in legatura cu ce se intampla in prezent la nivel mondial.
* Hai s-o vedem si pe asta! Cica peste doar trei ani, Bucurestiul va avea parte de un tren metropolitan care
va lega orasul de localitatile limitrofe. Traseul a fost deja facut, urmand sa existe 16 linii de tren. Ne bucura
ce auzim, dar suntem in continuare sceptici. Dar mai multe puteti citi aici.
* Un mesaj extrem de interesant din partea presedintelui Klaus Iohannis pentru premierul Florin Citu a venit fix a
doua zi dupa ce s-a aflat ca DNA a deschis dosar privind achizitia de vaccinuri anti-Covid, achizitie facuta de
Guvernul condus chiar de Florin Citu (click aici pentru a citi). “Il incurajez pe Florin sa continue si sa nu se
teama”, i-a transmis Iohannis lui Citu. Multi au vazut mesajul ca fiind o incurajare in contextul Congresului PNL
care va avea loc sambata, 25 septembrie 2021. Multi au vazut insa in iesirea lui Iohannis altceva. Si anume un
mesaj voalat si cu talc adresat procurorilor DNA, care ar trebui sa inteleaga faptul ca presedintele il sustine
in continuare pe Florin Citu, astfel ca parchetul anticoruptie sa nu indrazneasca sa se atinga de acesta.
Cam asa vedem si noi lucrurile. Problema lui Iohannis, din ce vorbeste lumea prin targ, este ca ar avea din ce in ce
mai putina influenta in randul procurorilor si serviciilor, el insusi temandu-se ca nu cumva sa aiba soarta fostului
presedinte Traian Basescu, in cazul caruia DNA si serviciile i-au luat rand pe rand la tinta membri ai familiei sale.
Plus ca, asa cum a dezvaluit analistul politic Cozmin Gusa, in afacerea vaccinurilor anti-Covid se aude ca parti din
comisioanele si spagile ce ar fi fost date s-ar fi dus inclusiv la oameni apropiati de Klaus Iohannis (click aici pentru
a citi).
* Si sa va mai aratam una cu acelasi Klaus Iohannis. Acesta se implica fatis in sustinerea lui Florin Citu pentru
preluarea sefiei PNL, anuntand chiar ca va participa la Congresul liberalilor. Ce facem insa cu declaratiile lui
Iohannis din aprilie 2021, cand, intrebat fiind daca l-ar sprijini pe Florin Citu pentru conducerea PNL, sustinea ca nu
e treaba presedintelui sa se implice in luptele pentru putere din partid: “Presedintele Romaniei nu este membru
de partid si, ca atare, nu are caderea sa se exprime asupra unor proceduri din interiorul partidelor politice.
Faptul, insa, ca merg impreuna cu premierul la diferite evenimente este un semnal de sustinere pentru premierul
Florin Citu, premierul propus de coalitia de guvernare si este, evident, in interesul meu, al coalitiei si al Romaniei ca
acest Guvern sa performeze, ceea ce pana acum si face. Discutia din partid se va face in partid” (video). Cata
fatarnicie la acest individ...
Nota: Informatiile din aceasta rubrica trebuie luate sub beneficiu de inventar, ele facand parte din categoria
zvonurilor sau a pamfletului. Luati-le ca atare!
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