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UN COLONEL SRI ACUZA – Daniel Dragomir intra la rupere: „Romanii care produceau alcool sanitar si alte
lucruri pentru aceasta perioada au fost inchisi de Kovesi, Coldea, Anaconda si Cozma de la SRI... Voi sunteti
de vina ca i-ati tinut pe astia in brate. Ne-au adus in situatia sa importam orice... Acum toti stau linistiti acasica
si-si cheltuie milioanele, timp in care tara arde. Sa ne aducem aminte ce au facut Condrea si Hexi Pharma!”
(Video)

Scris de Valentin BUSUIOC | Data: 24.03.2020 14:21

Serviciul Roman de Informatii nu este deloc strain de pozitia extrem de vulnerabila in care se gaseste acum
Romania in fata pandemiei de coronavirus. Acuzatia a fost lansata chiar de catre colonelul SRI in rezerva Daniel
Dragomir (foto), luni, 23 martie 2020, intr-o interventie video la B1 TV, in emisiunea „Controverse cu Andrei
Badin”.

Iesirea lui Dragomir a avut loc in conditiile in care o stire a facut inconjurul presei in ultimele zile: fix acum, in toiul
crizei COVID-19, SC Praxis Medica SRL, firma fostului ofiter de la SRI Iasi Cristian Hristodorescu, a incheiat
un contract de 66,6 milioane de euro cu corporatia sud-coreeana Bioneer pentru importul unor teste de coronavirus
(click aici pentru a citi).
La randul lui, Daniel Dragomir a avertizat ca o asemenea problema tine de insasi siguranta nationala a Romaniei si
a subliniat ca intr-o tara normala Guvernul ar fi fost cel care ar fi trebuit sa faca o asemenea achizitie – nu sa o lase
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pe mana unui privat.
In acelasi context, Dragomir a mentionat ca nu doar SRI a derulat sau inca deruleaza afaceri in zona medicala si
farmaceutica, ci si alte servicii secrete din Romania, ai caror reprezentanti „toti stau linistiti acasica si isi
cheltuie milioanele – timp in care tara arde”.
Si nu doar SRI este vinovat pentru criza cu care ne confruntam, ci si Partidul National Liberal, ai carui membri au
aplaudat pana la refuz abuzurile Binomului SRI-DNA din ultimul deceniu si jumatate, care s-au soldat cu decimarea
oamenilor de afaceri romani – inclusiv a acelora din industria medicala si farmaceutica, producatori care acum ar fi
putut sustine eforturile sanitare autohtone, astfel incat Romania sa nu mai fie constransa a face importuri, a
adaugat Dragomir.
Redam cele mai importante declaratii ale lui Daniel Dragomir (gasiti video aici, pe Flux24.ro – site-ul
jurnalistului Andrei Badin):
„Andrei Badin: Problema asta cu pretul marit la medicamentele pentru bolnavii cronici care lipsesc e o chestiune
de siguranta nationala in acest moment – mai ales pe criza asta. Dumneavoastra va miroase a mafie?
Daniel Dragomir: Dumneavoastra ati spus ca e o chestiune de siguranta nationala. Chiar daca ati vrut, chiar daca
n-ati vrut, cred ca ati pus punctul exact pe i. Cineva trebuie sa vina si sa spuna niste lucruri la un moment dat.
Lucrurile astea sunt cunoscute – si in piata, si in viata, si in economie: cea mai mare parte a firmelor din zona
aceasta sunt controlate de servicii. Adica noi am uitat de Condrea?
Andrei Badin: Fostii dumneavoastra colegi.
Daniel Dragomir: Nu numai ai mei – stati linistit, ca eu ii stiu: sunt si extern (n.r. SIE), si Armata (n.r. DGIA), si
alte zone lucreaza in zona aceasta. Acum vad ca toti au fugit – niciunul nu mai stie nimic. Acum toti stau
linistiti acasica si isi cheltuie milioanele – timp in care tara arde. Dar sa ne aducem aminte ce au facut
Condrea si Hexi Pharma! Si vedem chiar astazi un exemplu: firma unui fost coleg de-al meu din Iasi
achizitioneaza un contract cu o firma privata din Coreea de Sud – un contract de 14 milioane de euro, ca sa
dea in Romania (n.r. echipamente medicale necesare combaterii coronavirusului). Bravo! Dar intrebarea
mea este foarte simpla: de ce avea nevoie Guvernul roman sau Ministerul Sanatatii sau Unifarm sau Hexi
Pharma sau cine vreti dumneavoastra sa foloseasca firma unui fost coleg de-al meu – fost ofiter SRI la Iasi
– sa achizitioneze din Coreea de Sud? Nu putea statul roman sa mearga si sa discute cu guvernul coreean
sau cu compania din Coreea, sa dea garantii de stat si sa aduca aceste teste?
Pentru ca problema foarte mare care se pune astazi in Romania este faptul ca nu se testeaza. In Franta, s-a
testat ieri si alaltaieri – s-au facut 50.000 de teste pe zi. In Romania, se fac cateva sute. Normal ca situatia
scapa de sub control. Problema este ca e vorba de o mafie in zona de farma si in zona medicala, e vorba de
profituri uriase – de miliarde. Si lucrurile astea nu se puteau face (tot romanul stie) fara acordul unor
politicieni si fara acordul serviciilor – ca sa fim foarte clar intelesi.
Dupa cum ati vazut, domnul Costache – ministrul Sanatatii – are atitudinea asta de popa tuns. Il vedeti prin
emisiuni cu mascuta, obosit, suparat, povesteste, explica... Dar stiti ce a facut domnul Costache in ultimele doua
zile, ce treaba extraordinara a facut ministrul Sanatatii? O data: l-a numit pe fostul procuror DNA Emilian Eva ca
director al unui spital de psihiatrie (si stie toata tara problemele pe care le avea). E de-a dreptul ironic. Si in al
doilea rand, astazi se trezeste si o da afara pe doamna aceea (n.r. Adriana Nica, iubita lui Sorin Oprescu) de la
Spitalul Universitar (n.r. unde activa ca manager). Pai, domnu' Costache, in loc sa te ocupi de numiri de directori,
de combinatii, de toate firmele astea cu care se mai intalneste domnul Costache dupa-amiaza si la ceas de seara,
n-ar fi mai bine sa se ocupe ca sa aduca odata testele alea si tot ce trebuie in tara, ca romanii sa nu fie in situatia
in care suntem astazi? Pentru ca aici sunt problemele grave: cu exportul paralel – sunt lucruri foarte clare acum.
Numai ca ceea ce nu este clar e ca in spatele acestor lucruri sunt interese financiare imense si unii care se
imbogatesc, timp in care romanii mor pe capete, timp in care doctorii si asistentele se imbolnavesc in spitale. (…)
Doctorii si asistentele sunt azi in spitale? Sunt. Politistii si jandarmii sunt astazi pe strada si ne apara? Da.
(…) Casierele sunt pe branci la toate marile magazine si se chinuie sa munceasca, in asa fel incat sa putem
noi cumpara alimente si ce ne trebuie? CFR-istii, oamenii din transporturi, oamenii de pe dubite, curierii
sunt la munca si incearca sa faca tara asta sa reziste in situatia in care ne aflam? Da. Dumneavoastra,
jurnalistii, sunteti peste tot (la Ministerul Sanatatii, la toate activitatile care au loc)? Sunteti. Pai, si
politicienii de ce nu sunt? Pe domnul Orban il intreaba cineva, ii mai bate la usa la Vila Lac: 'Domnu'
Orban, esti treaz, esti bine?'? (…)
Voi sunteti de vina (n.r. li se adreseaza celor din PNL). Nu noi suntem de vina ca nu mai avem companii
romanesti, mijloace de productie. Ca pot sa-i fac o lista domnului Ardelean (n.r. Ben-Oni Ardelean,
vicepresedinte PNL) de producatori romani care produceau si alcool sanitar, si alte lucruri pentru aceasta
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perioada, care au fost inchisi de doamna Kovesi, de domnul Coldea si de doamna Anaconda de la SRI (n.r.
Elena Istode), domnul Cozma de la SRI (n.r. Sorin Cozma)... (...) Voi sunteti de vina ca i-ati tinut pe astia in
brate si astia ne-au adus in situatia in care suntem acum – ca trebuie sa importam orice: si masti, si
combinezoane, si testere, si spirt, si tot ce vreti voi”.
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