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Mafia a cotropit varfurile Justitiei
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Lipsa de reactie a varfurilor marilor parchete la dezvaluirile importante ale presei privind coruptia si jaful din timpul regimului Traian Basescu releva pentru orice observator de bun simt ca Mafia a cotropit Justitia la varf.
Ce este Mafia? Conform dictionarului explicativ al limbii romane aceasta titulatura este atribuita organizatiei secrete siciliene care in mai multe state „s-a substituit puterii publice printr-o forma primitiva de judecata si de pedeapsa, exercitata in favoarea unor persoane private”. Mafie mai inseamna si „grup de persoane unite pentru a-si satisface prin orice mijloace interesele”. Cand asemenea grupuri isi planteaza oameni in
institutiile cheie ale unui stat, Mafia anuleaza reactia normala a unui stat democratic in fata fenomenelor de crima organizata vizibile cu ochiul liber.
Romania a devenit in ultimii ani un stat mafiot pentru ca exponentii la varf ai institutiilor de forta au devenit un scut pentru afacerile regimului Traian Basescu, protejandu-l atat pe comandantul suprem, cat si pe cei din jurul lui care au subminat economia nationala pentru a ingrasa consortii straine si au conlucrat cu clanuri interlope. Protectia nu s-a oprit doar aici, ci a culminat cu mazilirea unor magistrati care s-au apropiat cu
anchetele lor de mafie, procurorii Angela Ciurea, Ciprian Nastasiu si Eugen Iacobescu fiind doar cateva exemple.
Cazul ALRO Slatina este dovada suprema a subminarii economiei nationale de catre un stat mafiot. Sub bagheta lui Traian Basescu aceasta intreprindere etalon a industriei romanesti a fost vanduta unui evreu rus pe circa 70 milioane dolari, adica profitul ALRO intr-un an si ceva. Dupa care, din 2006 si pana in 2012, guvernarile regimului Basescu i-au alimentat pe rusii de la ALRO cu energie ieftina de la Hidroelectrica, la preturi la
jumatate din cele practicate cu ceilalti clienti. Asta nu ar fi fost nimic daca Hidrolectrica nu ar fi fost prin aceasta obligata sa vanda curent la ALRO la un pret cu 30% mai mic decat pretul de productie, fapt care a dus la pierderi colosale de 1 miliard euro. Statul mafiot a bagat Hidroelectrica in insolventa pentru a ferici o gasca de „baieti destepti” din energie. A fost o minune ca Hidrolelectrica a intrat pe mainile unui
administrator judiciar (avocatul Remus Borza) care a avut curajul sa taie contractele „baietilor destepti” si sa repuna intreprinderea pe linia de plutire. Jaful de la ALRO a fost semnalat marilor parchete prin nenumarate plangeri, insa totul a fost musamalizat dupa mazilirea procurorilor Ciurea si Nastasiu. PICCJ si SRI sunt principalii vinovati de ascunderea adevarului despre cei care au permis acest jaf, care abia acum incepe sa iasa la
suprafata in adevarata sa lumina. Acest caz anunta sa duca in urmatorul an la inculparea multor ministri din guvernarile Boc-Basescu si sa puna capac acestui regim ticalos.
Cazul Bercea este dovada suprema a coruptiei la varful parchetelor. Modul in care varfurile PICCJ si PCA Craiova au musamalizat ani in sir marile infractiuni din dosarele Bercea, in special actele de coruptie ale personajelor de prima marime care au luat bani de la interlopi, culminand cu fratele presedintelui Basescu, demonstreaza cancerul metastazat din Ministerul Public, dar si din CSM, care au conlucrat la ascunderea actelor de
coruptie. Sa nu uitam ca Mircea Basescu a fost arestat numai dupa ce Antena 3 a prezentat „filmele spagilor” si DNA nu a mai putut sa-si asume riscul de a sta in inactiune. Cazul a demonstrat insa ca timp de trei ani s-a stiut de traficul de influenta, dar s-a tacut pentru ca era vorba de fratele presedintelui. Executarea prin compromiterea si alungarea din sistem a procurorului Eugen Iacobescu pentru „vina” de a fi descoperit ca mafia
opera prin Mircea Basescu a aratat ca la varful Ministerului Public si al CSM nu exista magistrati independenti, ci magistrati corupti, slugarnici fata de regimul care i-a propulsat in inaltele functii.
Sunt foarte multe cazurile din ultimii ani in care s-a vazut ca institutiile de forta ale statului: Curtea Constitutionala, PICCJ, DNA, DIICOT, SRI, ANI, ANAF, CSM, ICCJ au actionat in sprijinul regimului Basescu si impotriva opozantilor acestui regim. Regim care s-a remarcat prin dosare deschise opozantilor, la comanda, si dosare musamalizate in cazul exponentilor de nadejde ai regimului. Prin dezinformarea autoritatilor
straine si obtinerea unui sprijin international interesat. Contra intereselor romanilor. In pofida vointei lor.
E motivul pentru care am convingerea ca regimul Basescu va sfarsi intr-un mod cumplit, exemplar. In urmatoarele luni vom asista la un razboi intre institutiile de forta ale statului roman. Se vor ciocni intre ele si vor scoate dosare peste dosare. Sefi de institutii isi vor cauta noi stapani. Subalternii se vor ridica impotriva sefilor obedienti, care au inchinat institutiile. Adevaruri groaznice, tinute la secret, vor iesi la iveala. Anticipez ca
vom avea la varful parchetelor un razboi al dosarelor in care e foarte posibil sa avem printre inculpati si primii mari procurori.
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