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CIFRELE NU MINT! POLITICIENII INSA O FAC DES – Avocatul George Avram: "Dragi romani, fiti mai inteligenti
ca ei, verificati cifrele oficiale si trageti singuri o concluzie obiectiva! 15 aprilie: 74.826 teste efectuate / 7.216
teste pozitive – 245 la ATI. 18 iulie: 943.733 teste efectuate / 36.691 teste pozitive – 280 la ATI... Avem cumva un
raport teste efectuate/teste pozitive de aproximativ 10% la data de 15 aprilie fata de aproximativ 4% la data de
18 iulie?"
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Ce ti-e si cu cifrele astea. Lumea Justitiei a aratat nu demult cum matematica le da de cap guvernantilor, iesind pe
plus mai multe persoane externate decat cele care au fost diagnosticate ca avand COVID-19. Astazi, avocatul
George Avram (foto), pornind de la cifrele oficiale comunicate de Grupul de Comunicare Strategica expune
o situatie extrem de interesanta care conduce orice persoana rationala la concluzia ca, de fapt, situatia pe
COVID-19 din Romania nu este atat de rea pe cat se sustine public, cifrele fiind intr-o continua scadere,
raportat mai ales la numarul persoanelor testate. Iata de ce!
Pe baza cifrelor oficiale privind situatia cazurilor de COVID-19 de pe teritoriul Romaniei, astfel cum au fost
prezentate de Grupul de Comunicare Strategica, avocatul George Avram a demonstrat ca procentul persoanelor
infectate cu COVID-19 este in scadere, diferenta intre varful pandemei de COVID-19 (aprilie 2020) si prezent fiind
de circa 6%.
George Avram: "In perioda 15 martie - 18 mai 2020, cand „Guvernul meu” a impus cele mai dure masuri
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posibile, au decedat 1.107 persoane. In perioada 19 mai 2020 - 18 iulie 2020, au decedat 902 persoane"
Astfel, George Avram a luat ca punct de reper ziua de 15 aprilie, cand Romania se afla in starea de urgenta, si
cand "Presedintele sustinea ca situatia a fost foarte bine gestionata de 'Guvernul meu'". La aceasta data s-a
anuntat oficial ca au fost prelucrate 74.827 de teste, fiind confirmate 7.216 de cazuri de persoane infectate
cu coronavirus.
Apoi, avocatul Avram a luat o alta data, 18 iulie (fiind una dintre datele invocate de Klaus Iohannis in
discursul sustinut in 30 iulie), cand au fost prelucrate 943.733 de teste si confirmate 36.691 de cazuri de
persoane infectate cu COVID-19.
In cele 2 zile de referinta de mai sus la Sectiile de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) erau internati 245 de
pacienti (15 aprilie - 74.827 de teste) respectiv 280 de pacienti (18 iulie - 943.733 de teste).
Avem asadar urmatoarea situatie, expusa de avocatul George Avram:
"15 aprilie 2020: 74.826 teste efectuate / 7.216 teste pozitive (245 la ATI) = .....
18 iulie 2020: 943.733 teste efectuate / 36.691 teste pozitive (280 la ATI) = ....."
Fata de aceasta situatie, George Avram se intreaba daca exista "un raport teste efectuate/teste pozitive de
aproximativ 10% la data de 15 aprilie 2020 fata de aproximativ 4% la data de 18 iulie 2020?" .
Fata de aceasta situatie, avocatul Avram arata ca Guvernul Orban stia care sunt adevaratele probleme ale
Romaniei si tocmai din acest motiv nu s-a ocupat deloc la inceputul pandemiei de COVID-19
(februarie-martie) de preventie, conchizand ca "este evident acum cine minte!".
Publicam in continuare postarea avocatului George Avram de pe Facebook:
"Cifrele nu mint! Politicienii insa o fac des
Desi am promis ca nu mai intru in discutii politice, deoarece am prieteni si clienti din toate partidele politice, am
ascultat discursul Presedintelui Romaniei de ieri, 30 iulie 2020, si acum ma vad nevoit sa imi incalc promisiunea.

Trecand peste obsesia unor persoane cu un anumit partid politic, am retinut urmatoarele date prezentate de
Presedintele Romaniei:
„In data de 25 iunie Curtea Constitutionala stabileste ca anumite articole sunt neconstitutionale. In aceeasi
zi am avut 460 de cazuri noi, 10 decese. In 2 iulie Curtea Constitutionala motiveaza aceasta decizie. Tot in
aceeasi zi, in 2 iulie, am avut 450 de cazuri, 20 de decese. Guvernul nu a putut in aceasta perioada sa vina cu o
noua initiativa fiindca, stim cu totii, trebuie asteptata motivarea Curtii Constitutionale pentru ca si decizia, si
argumentatia sa fie preluate in noua forma legislativa. Dupa care Guvernul se misca foarte rapid si in patru zile, in
6 iulie, depune initiativa noii legi, care stabileste masuri sanitare, in esenta izolarea si carantinarea, depune
aceasta initiativa in Parlament. In ziua respectiva, in 6 iulie, am avut 250 de noi pacienti, 18 decese. Deci,
inca suntem intr-o zona de control. Dupa care, ce vedem? PSD incepe sa traga de timp si aceasta lege, care putea
sa fie trecuta urgent prin Parlament, sa dea Guvernului instrumentul necesar cu care sa lucreze, se dezbate timp
de doua saptamani, doua saptamani in care pacientii bolnavi pleaca acasa, in care nu este nimeni amendat, nu
mai este nimeni carantinat. Rezultatul putem sa il citim aici, in tabel, este simplu.”

Dragi romani, cifrele nu mint, dar politicienii o fac. Fiti mai inteligenti ca ei, verificati cifrele oficiale si
trageti singuri o concluzie obiectiva!

Plecand de la informatiile oficiale publicate zilnic pe site-ul www.mai.gov.ro, avem urmatoarele cifre
oficiale (nu zic reale deoarece nu am certitudinea ca nu sunt unele greseli pe acolo):
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Pentru inceput, am ales mijlocul lunii aprilie - 15 aprilie 2020, cand eram in plina stare de urgenta si Presedintele
sustinea ca situatia a fost foarte bine gestionata de „Guvernul meu”:
"Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 74.827 de teste.
Pana astazi, 15 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 7.216 de cazuri de persoane infectate cu virusul
Covid-19 (coronavirus)."

Apoi am luat data de 18 iulie 2020 invocata de Presedintele Romaniei in discursul de ieri, 30 iulie 2020:
„Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 943.733 de teste.
Pana astazi, 18 iulie 2020, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 36.691 de cazuri de persoane infectate cu
virusul Covid-19 (coronavirus)."

Mai arat ca la data de 15 aprilie 2020, in plina stare de urgenta, la ATI erau internati 245 de pacienti (in
conditiile in care erau doar 74.827 de teste efectuate la nivel national si sistemul medical era blocat), iar la data de
18 iulie 2020, la ATI erau internati 280 de pacienti (in conditiile in care erau efectuate 943.733 de teste).
Va las pe voi acum sa faceti un mic raport (cifrele nu mint niciodata) si sa trageti singuri concluzia cine minte:
15 aprilie 2020: 74.826 teste efectuate / 7.216 teste pozitive (245 la ATI) = .....
18 iulie 2020: 943.733 teste efectuate / 36.691 teste pozitive (280 la ATI) = .....

Avem cumva un raport teste efectuate/teste pozitive de aproximativ 10% la data de 15 aprilie 2020 fata de
aproximativ 4% la data de 18 iulie 2020?
Cred ca este evident acum cine minte!

Hai sa facem si un alt calcul mai dur ca sa fie clar cine minte (desi nu imi place deloc sa ma raportez la
numarul persoanelor decedate):
Din pacate, in perioda 15 martie - 18 mai 2020, cand „Guvernul meu” a impus cele mai dure masuri
posibile, au decedat 1.107 persoane.
Din pacate, in perioada 19 mai 2020 - 18 iulie 2020, au decedat 902 persoane (din totalul de 2009 persoane
decedate la nivel national am scazut persoanele decedate pana la data de 18 mai 2020, respectiv 1107).
Cine minte, dragi romani?

P.S. La final, va rog sa va aduceti aminte ca in februarie si martie 2020 inca se discuta de „Presedintele
Romaniei” si de „Guvernul meu” de alegeri anticipate, aceasta fiind prioritatea lor la acel moment. Asa ca daca va
intrebati cumva de ce au murit mai multe persoane pe perioada starii de urgenta, puteti sa va aduceti
aminte de preocuparile Presedintelui si "Guvernului meu" (anticipatele in detrimentul sanatatii romanilor si
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masurilor de preventie).

Prosti au fost romanii aia care au zis ca „preventia este mama intelepciunii”. „Guvernul meu” stia adevaratele
probleme ale Romaniei si din acest motiv nu s-a ocupat deloc de partea de preventie in februarie si
inceputul lunii martie..."
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