Vorbe de fumoar – 19.09.2018 – BRD a trimis documente inselatoare la DIICOT

Scris de L.J.

* Auzim ca anumite persoane cu putere de decizie in BRD, si care azi se arata foarte indignate de dezvaluirile
noastre despre fraudele cu bani fictivi de la Grupul Dorobanti, precum si de faptul ca documente din ancheta
procurorilor au vazut lumina tiparului, au trimis in ultimii ani documente inselatoare la DIICOT care sa duca
ancheta pe o pista gresita. Ni se pare foarte grav ca, in loc sa se bucure ca banca este ajutata sa descopere
fraudele comise de proprii functionari, aceste persoane se dau din cale afara de indignate. Credem ca directorul
cel mare, francez, al BRD Romania ar face bine sa nu se increada in directorasii romani din jurul lui si, mai
ales, in cei care se ocupa de Compartimentul juridic. Este foarte posibil ca tipul de inginerie cu bani fictivi sa fi
fost exersat la o scara larga, inclusiv pe sume mai mici, iar unii dintre cei care au comis asemenea fapte sa
opereze in continuare in banca. Actionarii francezi ar face bine sa trimita o inspectie care sa verifice
documentele inselatoare trimise la DIICOT, in special cele privind deschiderea contului afaceristului
Cristian Relu Aparaschivei la Agentia Primaverii; de ce s-au trimis extrase de cont alterate la DIICOT si alte
asemenea lucruri?

* De ce sa ne enervam mereu la gandul ca taica Lazar face numai nefacute si le tine hangul celor care aplauda
abuzurile? Haideti sa-l privim pe Procurorul General si din alt unghi: acela al maretelor impliniri! In perioada
9-13 septembrie 2018, Augustin Lazar s-a dus in Africa de Sud, la conferinta anuala a Asociatiei Internationale a
Procurorilor. Acolo, ce sa vezi? Printre altele, Lazarica le-a vorbit omologilor straini despre “cooperarea judiciara
internationala in materie penala in investigarea cauzelor avand ca obiect infractiuni comise la regimul protejarii
bunurilor apartinand patrimoniului cultural”, respectiv... sunteti gata? “Recuperarea artefactelor”, oameni
buni! Una, doua, trei si: buahahahaaa! O fi suflat taicutul vreun cuvant despre condamnarile cu suspendare
si achitarile incasate definitiv in martie in minunatia de dosar “Aurul dacic”, cu care s-a falit in lung si-n lat?
Sau o fi stiut Lazar ca urma sa vina motivarea (click aici pentru a citi), asa incat s-a gandit sa arunce o perdea de
fum? L-o fi consiliat Luluta in mutarea asta de PR? Oricum, in caz ca Tudorel Toader il va zbura pe Augustin Lazar
la fel ca pe Laura Kovesi, ii uram succese nebanuite si nemasurate in instrumentarea pe bune a unor dosare.

Nota: Informatiile din aceasta rubrica trebuie luata sub beneficiu de inventar, ele facand parte din categoria
zvonurilor sau pamfletului. Luati-le ca atare!

page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

