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DUCA-SE INVARTINDU-SE – Romania
a scapat de pacostea Zuckerman.
Ambasadosarul american Adrian
Zuckerman isi inceteaza misiunea in
tara noastra dupa un an si o luna de
mandat. Vazut ca o speranta, dupa
catastrofalul mandat al lui Klemm,
Adrian Zuckerman a intervenit
nepermis in treburile interne ale
Statului roman, cerand privatizarea
companiilor romanesti si interzicerea
relatiilor comerciale cu China. MAE a
anuntat despartirea cu prilejul vizitei
de ramas-bun a lui Zuckerman
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Nu stim sa fi existat vreun ambasador american in Romania care sa isi fi permis mai multe interventii brutale in
functionarea Statului roman decat si-a permis cel al carui mandat tocmai s-a incheiat in Romania. Adrian
Zuckerman (foto) si-a incetat misiunea in Romania! Este practic cel mai scurt mandat al unui ambasador
american pe teritoriul Romaniei, Adrian Zuckerman incepandu-si misiunea in tara noastra pe 14 decembrie
2020.
Anuntul a fost facut de Ministerul Afaceri Externe cu prilejul anuntului vizitei de ramas bun facute de
Adrian Zuckerman la MAE, unde a avut o intrevedere cu ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu.
Din punctul nostru de vedere, incetarea misiunii lui Zuckerman in Romania nu este vreo pierdere, de vreme ce
acesta, in scurtul sau mandat, nu a facut decat sa atenteze la suveranitatea Statului Roman, astfel cum este
stipulata in articolul 1 din Constitutia Romaniei, intervenind repetat si nepermis in treburile tarii.

Zuckerman a cerut privatizarea companiilor romanesti si interzicerea relatiilor comerciale cu China
Ce ambasador, ori demnitar strain si-a mai permis vreodata sa ordone autoritatilor romane sa vanda
companiile romanesti? Caci, pentru cei care nu stiu, Adrian Zuckerman este ambasadorul american care a
indraznit sa urecheze Romania pentru ca are cele mai multe companii de stat din Europa, motiv pentru care
"trebuie sa continue cesionarea si calea catre privatizarea completa". In acest sens, Zuckerman a avertizat
Guvernul ca nu poate crea si conduce eficient companiile, din moment ce acestea "reprezinta o sursa de patronaj
politic, nepotism, mediocritati” (Click aici pentru a citi).

O alta luare de pozitie nepermisa a lui Zuckerman in timpul mandatului a fost cea privitoare la solicitarea
adresata Romaniei de a nu incheia parteneriate cu China pe tehnologia 5G, amenintand voalat ca "Romania
trebuie sa ia o decizie, sa tina cont de securitatea sa, de aliantele sale, de istoria sa si cu cine vrea sa faca
afaceri" (Click aici pentru a citi).
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Fanul lui Iohannis

Se cade, de asemenea, sa amintim si despre partizanatul politic manifestat fatis de Adrian Zuckerman pe
parcursul intregului an de mandat, cand a atacat "ciuma rosie" si "baronii rosii", in timp ce facea galerie
necontenit Partidului National Liberal si ii ridica ode presedintelui Klaus Werner Iohannis. Nu spunem ca
sunt nepermise simpatiile politice, insa dat fiind calitatea sa de diplomat, macar in spatiul public ar fi putut da
dovada de impartialitate sau macar diplomatie.
Zuckerman a ales in schimb sa urmeze drumul batatorit de fostul ambasador Hans Klemm, care la randul sau a
intervenit fara perdea in politica interna a Romaniei.
De asemenea, Zuckerman este acelasi ambasador care nu a contenit cu laudele la adresa fostei sefe DNA, Laura
Kovesi, pe care a caracterizat-o ca ilustrand "curajul, justitia si onoarea".
Pentru Zuckerman, PSD e ciuma rosie
O alta ofensa adusa romanilor din partea mult prea laudatului ambasador Adrian Zuckerman a fost cea privitoare la
modul in care poporul roman si-a exprimat votul la alegerile locale din septembrie 2020. La acea data, Zuckerman
acredita ideea sfidatoare ca cei care au votat PSD, au votat cu "baronii-talhari rosii care au manipulat legea
pentru a-si umple buzunarele". De cealalta parte, votantii PNL erau apreciati pentru ca sustin liderii cu viziune,
mentionand aproape propagandistic numele presedintelui Iohannis: “Doresc sa salut si viziunea si calitatile de lider
ale Presedintelui Iohannis si ale membrilor guvernului Premierului Orban. Va multumesc pentru efortul neincetat de
a asigura atat crearea unei Romanii de exceptie, cat si de a mentine pacea si securitatea. Dumneavoastra fauriti
legaturile care aduc Statele Unite si Romania mai aproape ca niciodata”.
Si nu a fost singura iesire de acest gen, Zuckerman recidivand in injurarea PSD si cantarea lui Iohannis. La fel a
facut si intr-un editorial scris in luna august 2020, cand ambasadorul SUA a afirmat: “Eforturile Presedintelui
Iohannis de a incheia munca inceputa acum 30 de ani si de a curata Romania de ultimii baroni rosii si mostenirea
lor corupta sunt laudabile”.
Zuckerman a incurcat Legile Justitiei cu Codurile penale
Iar tot acest atac concertat la adresa functionarii statului a culminat cu interventia lui Zuckerman in campania
pentru alegerile parlamentare, cand a acreditat ideea ca Guvernul PSD a relaxat legile justitiei pentru a-i ajuta
pe fostul presedinte social-democrat Liviu Dragnea si altii sa scape de inchisoare, incitand practic la
revolta si dezbinare (Click aici pentru a citi). Sustinem aceasta intrucat era absolut necesar din partea unui
demnitar strain ca inainte de a lua pozitie fata de legile in vigoare din Romania sa verifice si sa constate ca
Legile Justitiei despre care a sustinut ca scapa politicienii de puscarie nu au nicio legatura cu faptele de
natura penala, ci vizeaza modul de functionare a sistemului judiciar!
Acum, la final de mandat, sa cade sa ii reamintim lui Zuckerman ce prevede Conventia de la Viena cu
privire la relatiile diplomatice, incheiata la 18 aprilie 1961 si ratificata de Statul Roman inca din anul 1968,
pentru a vedea ce nu a respectat in mandatul sau de ambasador in Romania:
“Articolul 41
1. Fara prejudiciul privilegiilor si imunitatilor lor, toate persoanele care beneficiaza de aceste privilegii si imunitati au
datoria de a respecta legile si regulamentele statului acreditar. Ele au, de asemenea, datoria de a nu se
amesteca in treburile interne ale acestui stat”.
Redam comunicatul MAE din 11 ianuarie 2021:
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"Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu l-a primit luni, 11 ianuarie 2021, la sediul MAE, pe ambasadorul
Statelor Unite la Bucuresti, Adrian Zuckerman, in vizita de ramas-bun.

Ministrul Bogdan Aurescu a transmis aprecierea partii romane pentru activitatea ambasadorului Zuckerman, pe
parcursul mandatului acestuia la Bucuresti, pentru implicarea dinamica in dezvoltarea si aprofundarea
Parteneriatului Strategic bilateral.

Cu aceasta ocazie, ministrul roman de externe a trecut in revista realizarile inregistrate pe parcursul anului 2020 in
cooperarea dintre Romania si SUA, pornind de la dialogul politic substantial la nivel inalt si incluzand progrese
concrete in domenii de interes comun, inclusiv dezvoltarea componentei economice si de energie a Parteneriatului
Strategic, prin incheierea unui Acord interguvernamental in domeniul energiei nucleare civile si avansarea in
identificarea de surse de finantare pentru proiecte cu caracter strategic in acest domeniu sau proiectele majore de
interconectare regionala, precum Rail2Sea si ViaCarpathia. De asemenea, a fost exprimata satisfactia comuna
pentru cooperarea in domeniul apararii si securitatii, inclusiv prin semnarea unei Foi de parcurs privind cooperarea
in domeniul apararii intre Romania si Statele Unite pe o perioada de 10 ani, care formalizeaza prioritatile strategice
bilaterale si asigura cadrul pentru dezvoltarea capacitatilor si nivelului de pregatire militara. Ministrul Bogdan
Aurescu a reiterat, in acest context, importanta extinderii prezentei militare americane in Romania.

Ministrul Bogdan Aurescu a subliniat necesitatea ca dialogul bilateral sa continue in acelasi ritm sustinut pentru
fructificarea oportunitatilor existente, exprimand convingerea ca noua administratie americana va sustine
aprofundarea in continuare a Parteneriatului Strategic cu Romania, tinand cont ca acest obiectiv se bucura de
sprijin bi-partizan. seful diplomatiei romane a evidentiat ca Romania ramane, la randul sau, ferm angajata in
avansarea obiectivului consolidarii Parteneriatului Strategic cu SUA, unul dintre pilonii fundamentali ai politicii
externe a Romaniei, si extinderii prezentei si investitiilor SUA in relatia bilaterala cu Romania, pe toate palierele militar, politic, economic, tehnologic si altele.

A aratat, de asemenea, ca in anul 2021 se aniverseaza 10 ani de la adoptarea Declaratiei Comune privind
Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI intre Romania ?i Statele Unite ale Americii si de la intrarea in vigoare a
Acordului privind amplasarea sistemului de aparare impotriva rachetelor balistice al Statelor Unite in Romania,
aceste momente oferind o oportunitate in plus pentru dezvoltarea si aprofundarea relatiei bilaterale.

Totodata, ministrul roman de externe a evocat importanta continuarii cooperarii bilaterale pentru obtinerea de
progrese concrete privind accederea Romaniei in programul Visa Waiver. A evidentiat, in acest sens, necesitatea
ca activitatea grupului de lucru bilateral pe acest subiect, care a fost agreat de catre ministrul Bogdan Aurescu cu
secretarul de stat al SUA, cu prilejul vizitei efectuate la Washington DC in octombrie 2020, sa continue".
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