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IN ITALIA MEDICII SUNT APLAUDATI, LA NOI ANCHETATI – Aflat in prima linie in combaterea pandemiei de
coronavirus, dar vanat de procurorii PICCJ, profesorul Adrian Streinu Cercel intra in silenzio stampa:
“Parchetul General trebuie sa isi ceara scuze”. Secretarii de stat Raed Arafat si Nelu Tataru, carora toti
romanii ar trebui sa le fie recunoscatori pentru modul in care au gestionat criza coronaviruslui, sunt la randul
lor tintele PICCJ si ale propagandistilor Sistemului ticalos
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In Italia, Spania si alte tari lovite de pandemia coronavirusului, medicii sunt eroi si aplaudati de un intreg popor, pe
cand la noi sunt vanati pentru a li se pune catuse. In aceste zile, statul roman ofera inca o proba ca nu isi respecta
elitele si valorile de la care (culmea!) astazi asteapta salvarea, aceste personalitati fiind hartuite prin institutiile de
represiune.
Ceea ce li se intampla astazi profesorului Adrian Streinu Cercel (directorul Institutului National de Boli Infectioase
Matei Bals), doctorului Raed Arafat (secretar de stat in Ministerul de Interne) si medicului Nelu Tataru (secretar de
stat in Ministerul Sanatatii) este pur si simplu revoltator. Si, intr-adevar, se revolta romanii de buna-credinta, mai
putin propagandistii Sistemului ticalos care a condus tara cu arma catuselor, acestia punand umarul din plin
la operatiunea de discreditare si haituire a celor care trebuie sa ne treaca prin criza de coronavirus si sa salveze de
la moarte cat mai multi romani.
Asa cum se stie, Adrian Streinu Cercel (foto centru), Raed Arafat (foto stanga) si Nelu Tatar (foto
dreapta) sunt in prezent vizati intr-un dosar deschis de PICCJ privind divulgarea de informatii nepublice in
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legatura cu modul in care s-au scurs in presa informatii dintr-o hotarare adoptata de grupul operativ de
lupta impotriva coronaviruslui. Tocmai acest tratament mizerabil la care este supus l-a facut pe Adrian
Streinu Cercel sa isi inceteze orice comunicare publica, pana cand Parchetul General nu isi va cere scuze.
Decizia a fost anuntata printr-un mesaj trimis luni seara, 16 martie 2020, jurnalistului Mihai Gadea de la Antena 3:
“Nu voi mai vorbi public deloc in urmatoarea luna. Parchetul General trebuie sa-si ceara scuze!”.
Izolarea lui Cercel, Arafat si Tataru pentru gloria lui Vela?
Din pacate, hotararea lui Adrian Streinu Cercel de a nu mai iesi public pentru a comunica date despre criza de
coronavirus este fix ceea ce asteptau detractorii sai. Surse avizate au declarat pentru Lumea Justitiei ca Adrian
Streinu Cercel a provocat mari nemultumuri printre liderii regimului Iohannis, acestia fiind de-a dreptul
invidiosi pe aprecierea si credibilitatea de care se bucura medicul.
Acelasi lucru se intampla si in cazul secretarului de stat din Ministerul Sanatatii Nelu Tataru. Unul dintre
principalii comunicatori in criza de coronavirus (chiar un foarte bun comunicator, am spune noi), Nelu
Tataru a disparut de cateva zile din spatiul public.
In ceea ce-l priveste pe Raed Arafat - aflat pe primul loc in topul credibilitatii, cu mult peste presedintele
Klaus Iohannis -, aparitiile sale sunt tot mai rare, nefiind de mirare ca in curand sa nu il mai vedem deloc.
Locul lasat liber de cei trei specialisti - care pana acum au reusit sa ofere o informatii si explicatii extrem de utile,
astfel incat romanii sa nu se panicheze si sa stie ce au de facut in criza coronaviruslui – a fost luat de ministrul
Afacerilor Interne, Marcel Vela. Or, fara sa o spunem cu rautate, este greu de crezut ca acesta, oricat de bine
intentionat ar fi, se va ridica la nivelul lui Adrian Streinu Cercel, Raed Arafat sau Nelu Tataru si le va inspira
incredere romanilor asa cum o fac cei trei specialisti.
Mizeria de la PICCJ
Asa cum afirmam mai sus, decizia lui Adrian Streinu Cercel de a nu mai iesi in public (de a intra in silenzio stampa,
cum ar spune italienii) este cauzata de mizeria facuta de procurorii de la Parchetul General, condusi de Gabriela
Scutea, care fix in aceste momente de criza au deschis dosar penal de scurgere de informatii. Dosar in care vizati
ar fi, conform informatiilor aparute in presa, Adrian Streinu Cercel, Raed Arafat si Nelu Tataru.
Lumea Justitiei a oferit detalii despre dosarul de la PICCJ inca din 12 martie 2020, in articolul “Jurnalisti
incolonati de la PICCJ?”. Pentru cei care nu cunosc despre ce este vorba, amintim ca PICCJ s-a sesizat din
oficiu in legatura cu posibila savarsire a infractiunii prevazute de art. 304 alin. (1) din Codul penal, potrivit
caruia “Divulgarea, fara drept, a unor informatii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate
publicitatii, de catre cel care le cunoaste datorita atributiilor de serviciu, daca prin aceasta sunt afectate
interesele sau activitatea unei persoane, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda”.
Deci pentru divulgarea de informatii de catre functionari publici.
Concret, procurorii de la Sectia de urmarire penala si criminalistica din PICCJ ancheteaza modul in care au aparut
in presa date dintr-o hotarare adoptata de grupul de lucru constituit in lupta impotriva coronavirusului, inainte ca
aceasta sa fie adoptata in forma ei finala.
* Cititi aici detalii despre dosarul de la PICCJ in care ar fi vizati Adrian Streinu Cercel, Raed Arafat si Nelu
Tataru
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