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Basescu si-a cumparat mandatul de
la Joe Biden
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Pare de necrezut. Dar este cat se poate de adevarat. Sa ne reamintim. Traian Basescu era practic
suspendat prin votul masiv al romanilor. Colacul de salvare a venit de la Casa Alba. Prin interventia energica a lui
Joe Biden, la acea data vicepresedinte al Statelor Unite. Uriasul serviciu nu a fost gratuit. Joe Biden a fost
recompensat.

Fostul vicepresedinte al Statelor Unite Joe Biden, aflat astazi in epicentrul unui urias scandal in Statele Unite si in
Ucraina pentru presupuse fapte de mare coruptie, a fost bine recompensat de Traian Basescu, numai ca pretul l-a
platit statul roman. Iar pretul a fost Fondul Proprietatea. Cireasa de pe tortul Romaniei din acei ani. Cum s-a
desfasurat trocul? Am fi naivi sa ne imaginam ca Basescu ar fi actionat pe fata. Si si-ar fi platit ramanerea in
mandatul prezidential pur si simplu oferindu-i ceva la schimb, in mod direct, nemijlocit lui Joe Biden. Basescu a
lucrat printr-un intermediar. Acesta a fost Mark Gitenstein, ambasadorul din acea vreme al Statelor Unite la
Bucuresti, prieten apropiat al vicepresedintelui Statelor Unite si al fiului acestuia, Hunter Biden.
Concret, Mark Gitenstein, utilizandu-si puternica pozitie de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Statelor
Unite la Bucuresti, a exercitat presiuni dupa modelul experimentat si in mega-escorocheria Microsoft asupra
autoritatilor statului roman, pentru ca Fondul Proprietatea, care administra o parte importanta a averii statului
roman, sa-si schimbe consiliul de administratie si sa accepte accesul ca administratori al reprezentantilor unor
parteneri straini. Mai mult, Gitenstein a impus si organizarea in acest sens a unei licitatii, in scopul de a salva
aparentele. In final, dupa ce a stabilit regulile jocului, Gitenstein a devenit membru al Consiliului de Administratie al
Fondului Proprietatea si apoi presedinte de facto al acestuia. Stapan absolut peste o buna parte a averii statului
roman, dupa ce nu a mai fost ambasador. Aceasta operatiune a fost orchestrata cu ajutorul lui Traian Basescu,
care si-a platit astfel datoria.
Din aceasta pozitie, Gitenstein a putut favoriza o serie intreaga de societati comerciale americane, pastorite de Joe
Biden prin intermediul fiulu sau Hunter Biden sau de alti interpusi ai acestuia.
Cand acest dosar va fi deschis, romanii se vor ingrozi constatand care a fost in final pretul – un pret urias – platit de
Traian Basescu pentru a ramane in mandatul prezidential. Nu cred ca este o ancheta de care sa fie capabile
autoritatile de la Bucuresti. Autoritati care stau cu bratele incrucisate, chiar si atunci cand li s-a servit totul pe tava
in mega-escrocheria Microsoft. O surpriza placuta poate insa veni de la Washington.
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Zilele trecute s-a consumat epilogul uneia dintre cele mai terifiante aventuri din istoria Statelor Unite. Un presedinte
al Statelor Unite, Donald Trump a fost la un pas de a fi debarcat de catre autoritatea legisativa. La initiativa
democratilor. Care il sustin pentru contarcandidatura la alegerile prezidentiale pe Joe Biden. Procurorii din Statele
Unite au mers pe urmele acestuia pana in Ucraina. Descoperind afaceri sulfuroase facute acolo sub presiune
politica prin intermediul fiului sau Hunter Biden. Acelasi Hunter Biden.
Iar presedintele Statelor Unite nu a facut nimic altceva decat sa-i solicite presedintelui Ucrainei ca autoritatile de la
Kiev sa nu musamalizeze cazul. Sa mearga pana la capat, descoperind care a fost situatia reala si in ce mod
familia Biden a incalcat legislatia ucraineana si legislatia internationala. Democratii s-au oparit. Si au facut explozie.
Dupa care au transpirat incercand sa-l debarce de la presedintia Statelor Unite pe Donald Trump. Nu au reusit.
Acum Donald Trump are mainile dezlegate. Poate sa mearga dupa Joe Biden si fiul acestuia pana la Kiev, dar si
pana la Bucuresti. In acest moment, informatiile furnizate de Elena Udrea in indelungatul briefing din Costa Rica,
organizat de FBI, ar putea fi activate. Nu-l vad prea bine nici pe Traian Basescu.
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