COVER STORY
Poliţiştii francezi au efectuat percheziţii la
domiciliul din Paris al directorului general al
FMI, Christine Lagarde, aflat într-un imobil
de şapte etaje, din arondismentul 16. Ea
este suspectată de complicitate la fals şi de
deturnare de fonduri publice, pe scurt, de fapte
de coruptie, în cadrul unei anchete privind
preluarea companiei de echipament sportiv
„Adidas” de către banca Credit Lyonnais.
Informaţia a fost oferită chiar de Yves Repiquet,
avocatul lui Lagarde. «Doamna Lagarde nu
are nimic de ascuns», a ţinut să accentueze
Repiquet, care a precizat şi că şefa Fondului
Monetar Internaţional nu a fost audiată în
acest stadiu al anchetei. Ministru al economiei
în perioada 2007-2011, în mandatul de
preşedinte al lui Nicolas Sarkozy, până la
numirea sa în fruntea FMI, Christine Lagarde
a decis să recurgă la o curte de arbitraj pentru
soluţionarea unui contencios între banca
franceză Credit Lyonnais şi omul de afaceri,
patron de presă, Bernard Tapie.

“Caz de abuz de putere”

Reamintim că tribunalul din Paris a
condamnat în iulie 2008 consorţiul din
care făcea parte banca amintită să-i acorde
despăgubiri lui Tapie în valoare de 400 de
milioane de euro, cu tot cu dobânzi. Acum,
poliţia a efectuat, acţiune de neimaginat,
percheziţii şi la domiciliul şi la biroul fostului
secretar general de la Elysée, Claude Guéant,
la reşedinţa omului de afaceri Bernard Tapie
şi la biroul lui Stephane Richard, fost director
de cabinet al lui Lagarde, în prezent director
general al France Telecom.
Potrivit cotidianului Le Figaro, în acest “caz
de abuz de putere”, deschis în 26 iulie 2011,
actuala directoare a FMI a fost implicată pentru
«complicitate la deturnare de fonduri publice
şi fals». De atunci, mandatul din fruntea FMI
al doamnei Lagarde este parazitat de ancheta
justiţiei franceze.
Anul trecut, procurorul general al Curţii
de Casaţie, Jean-Louis Nadal, a sesizat Curtea
de Justiţie a Republicii, aşa cum ceruseră
socialiştii. Nadal considera că există suficiente
elemente susceptibile pentru a-l acuza pe fostul
ministru al economiei de “abuz de autoritate”,
delict ce poate atrage o pedeapsă de cinci ani de
închisoare plus o amendă de 75.000 de euro !
În replică, doamna Lagarde susţine că în ceea
ce o priveşte, nu există niciun element care să
influenţeze pe fond dosarul.

Întrebat despre apropiata căsătorie a
doamnei Lagarde, purtătorul de cuvânt al
acesteia a refuzat orice comentariu. Aşadar,
Christine părăseşte lumea celibatarilor! De
altfel, un articol, apărut în data de 20 martie
2013, într-un principal cotidian francez scria
că aristocrata Christine s-ar fi căsătorit în
penultimul week-end al lunii martie. Ar fi fost
o ceremonie pe cât de romantică, pe atât de
discretă. Cei doi îndrăgostiţi ar fi spus “da”, întrun cadru intim, alături de prieteni foarte bine
selectaţi. Până şi rochia purtată de Christine
a fost confecţionată tot de un prieten, celebru
creator de modă, foarte secretos. Şi, potrivit
revistei “Hebdo de mercredi”, mireasa s-a
machiat singură, fiindcă niciodată nu apelează
la profesionişti. Ar mai fi de spus că francezii o
consideră pe Christine Lagarde personalitatea
lor preferată, iar americanii sunt convinşi că este
cea mai sexi politiciană din lume!

Nicolas Sarkozy şi
Christine Lagarde
bijuterie cu inele exclusiviste de logodnă. Cei
doi s-au întâlnit în secret în această cunoscut
boutique din Paris, unde au încercat mai multe
modele, unul dintre ele împodobit cu un
enorm diamant solitaire, numai bun pentru
a fi oferit unei logodnice cu stil. De altfel, o
prietenă a Christinei povestea : “N-am văzut-o
niciodată aşa de îndrăgostită, cu un surâs care-i
lumina întreaga faţă”. Prea multe amănunte
despre apropiata căsătorie a şefei FMI n-au
apărut, fiindcă întotdeauna ea a ştiut să-şi ţină
la secret viaţa privată. Cu toate acestea, vestea
mariajului a creat adevărată isterie pe Facebook
şi Twitter: “Sunt foarte gelos pe viitorul ei soţ”,
comenta cineva, “Christine Lagarde + mariaj =
toate felicitările mele !” etc.

Averea şefei FMI, 250 mil.euro

Potrivit calculelor din presa franceză şi din
cea americană, averea lui Christine Lagarde,
om politic şi cunoscut antreprenor, ar fi de vreo
250 milioane de euro. Ea este implicată în moda
adolescentină, prin linia vestimentară “Lagarde
seduction”, dar şi în industria cosmetică,
lansând pe piaţă un parfum de succes :”L’eau
de Christine”. Are plasamente bursiere, dar
şi contracte de publicitate cu “CoverGirl”, o
mare companie de cosmetică. Revista “With
Money” susţine că doamna Lagarde este cea
mai bine plătită femeie-politician din Franţa.
Acum, funcţia ei de director general al FMI
i-a oferit, din februarie 2012 până în februarie
2013, un salariu de 46 de milioane euro. Spre
surprinderea multora, doamna Lagarde are şi
restaurantele “Chez la gosse Christine”, precum
şi un club de fotbal, la Paris.
Lucia Ivănescu

Christine Lagarde,
căsătorie secretă?

La cei 57 de ani ai săi, Christine Lagarde, cu
o solidă carieră politică, este o prezenţă mereu
comentată în presa franceză. Şi de foarte bine, şi
de rău. Cu doar câteva zile în urmă, mai precis în
dimineaţa de 19 martie a.c., Christine şi iubitul
ei Xavier Giocanti au fost surprinşi într-o
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