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VINE APOCALIPSA PESTE BINOM – Rudolph Giuliani, avocatul presedintelui SUA Donald Trump, anunta
dezvaluiri devastatoare despre combinatiile fostului vicepresedinte american Joe Biden: „Inca n-am ajuns la
Romania. Stati sa vedeti cand ajungem la Romania!” Dezvaluirile ar putea duce pana la fostul ambasador SUA
in Romania Mark Gitenstein, protectorul „Binomului SRI-DNA”. Cozmin Gusa: „George Maior cunoaste
ispravile lui Mark Gitenstein in Romania”

Scris de V.B. | Data: 07.10.2019 15:17

O explozie epocala sta sa se produca in politica internationala, declansata de dezvaluirile lui Rudolph Giuliani
(foto 1), ambasadorul presedintelui SUA Donald Trump, despre anumite afaceri dubioase derulate de Joe
Biden (foto 2), fostul vicepresedinte american de pe vremea lui Barack Obama si politicianul democrat cu cele
mai mari sanse sa-l contracandideze pe Trump in alegerile prezidentiale din 2020. Iar Romania va fi foarte serios
afectata, in conditiile in care conexiunile lui Biden duc pana la noi. Cel putin asta a dat de inteles Giuliani, intr-o
devastatoare declaratie oferita duminica, 6 octombrie 219, pentru Fox News.
Mai precis, Rudy Giuliani a oferit noi detalii spectaculoase despre documentele pe care le are despre Biden si care
scot la iveala inimaginabilele presiuni pe care acesta le-ar fi facut asupra presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski,
astfel incat acesta sa-l revoce pe procurorul general care ancheta afacerile familiei Biden in statul ex-sovietic. „Si
nici macar n-am ajuns la Romania. Stai sa ajungem la Romania!” a avertizat Giuliani la sfarsitul interventiei
televizate. Din pacate, avocatul n-a apucat sa spuna mai mult, din cauza ca realizatorul TV l-a intrerupt.
Demersul lui Giuliani este un contraatac la incercarile disperate ale parlamentului SUA de a-l pune sub acuzare
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(„impeachment”) pe Trump pentru ca acesta i-ar fi cerut presedintelui ucrainean Zelensky sa-l ajute a strange
informatii compromitatoare despre Biden. Totusi, a subliniat Rudy Giuliani in declaratia oferita Fox News,
documentele pe care el le-a obtinut sunt mult mai puternice decat declaratiile avertizorului de integritate
(„whistleblower”) impotriva lui Trump – avertizor care deocamdata nu si-a dezvaluit identitatea. Iar unele dintre
aceste documente sunt chiar declaratii de martori, date sub juramant, de catre trei fosti procurori ucraineni, care
reclama presiuni politice din partea lui Joe Biden, pentru stoparea anchetelor penale legate de afacerile fostului
vicepresedinte SUA in Ucraina.
Posibilul ricoseu catre Gitenstein
Inainte sa va prezentam cele mai importante declaratii facute de Giuliani la Fox News, trebuie sa atragem atentia
asupra posibilitatii ca dezvaluirile avocatului sa loveasca inclusiv in Mark Gitenstein (foto 3), fostul ambasador al
SUA la Bucuresti si unul dintre prietenii apropiati ai lui Joe Biden. De altfel, Gitenstein este si presedintele
Fundatiei Biden (dovada aici), un ONG care intre timp si-a suspendat activitatea.

Insistam asupra numelui lui Gitenstein, intrucat acesta a fost principalul cap de pod in Romania al
administratiei democrate Obama, in special in perioada de glorie a Statului Paralel (cand SRI era condus de
tandemul Florian Coldea-George Maior, iar DNA de Laura Kovesi), ale carui actiuni le-a aplaudat la scena
deschisa si chiar le-a sustinut. A se vedea, de exemplu, operatiunea din 2012, de reinscaunare a
presedintelui Traian Basescu, in ciuda masivului vot popular de demitere a acestuia la referendum.
Acelasi Mark Gitenstein tocmai a obtinut, la inceputul lunii septembrie, un nou mandat de trei ani in Comitetul
Reprezentantilor al Fondului Proprietatea. Anume aceasta pozitie a fostului ambasador il facea pe analistul
politic Cozmin Gusa sa dea de inteles, inca din luna august, ca fostul director SRI George Maior (actualul
ambasador al Romaniei la Washington) nu ar fi deloc strain de actiunile lui Gitenstein in Romania si ca
intregul razboi Trump-Biden se va sparge inclusiv in capul lui Mark Gitenstein. Gusa si-a reluat aceste idei
in seara zilei de duminica, la scurt timp dupa declaratia lui Giuliani de la Fox News.
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Iata mai intai ce scria Cozmin Gusa acum doua luni, potrivit Realitatea.net:
„Eram la Washington si am stat vreo 14 zile, in primavara lui 2018, cu proiecte media si geopolitice, iar pe televizor
se derulau imagini in care Joe Biden ii adresa lui Donald Trump provocari pentru o partida de box. Iar asta a fost
inceputul duelului pentru candidatura la presedintia SUA.
Azi, la nivelul democratilor, Joe Biden este numarul doi in tabara democratilor si il contracandideaza pe Donald
Trump. Am urmarit cu multa atentie ce se intampla cu apropiatii lui Joe Biden. Cum este si normal, in jocuri vine si
returul, dar nu au fost foarte multe elemente si discutii. In schimb, Rudi Giuliani, fost primar-vedeta al New Yorkului,
actual sef de campanie al lui TRump, l-a atacat direct pe Biden, acuzand ca va ajunge in Ucraina ca sa
investigheze afacerile "cetoase" ale fiului lui Biden.
O mare parte din democrati se lupta in favoarea lui Biden si orice intamplare nefericita ii aduce un deficit de
imagine.
De cate ori m-am intrebat de ce fostul presedinte SUA, Barack Obama lasa la voia intamplarii Europa de Est, nu
aveam un raspuns. Iata ca a venit si raspunsul! De aceasta parte a lumii s-a ocupat Joe Biden, in general, prin
mana lui dreapta, Victoria Nuland. Oligarhul moldovean Vlad Plahotniuc, de cate ori s-a dus la Washington s-a
intalnit cu Victoria Nuland. La mijloc este o afacere, iar in Ucraina este o ancheta majora in legatura cu afacerile
derulate de fiul lui Biden, iar in Romania, Fondul Proprietatea este, mascat, sub conducerea lui Mark Gitenstein,
foarte bun prieten cu Biden. Interesant este ca la un fond cu profituri de multe miliarde, banii se duc, nu neaaparat
in SUA, ci in alte zone offshore.
La Chisinau este o investigatie, derulata de noul ambasador al SUA, privind nocivitatea afacerilor unui oligarh ca
Plahotniuc, iar aici ar ajunge si Gitenstein, in legatira cu Plahotniuc.
Este evident ca in urma acestor dezbateri, cineva din apropiatii lui Donald Trump sa nu foloseasca glontul
de aur al campaniei prezidensiale impotriva lui Joe Biden. Trump si echipa lui se vor chinui sa-l
vulnerabilizeze pe Biden cu glontul de aur din Romania. Cine ar putea, daca nu Adrian Zuckerman, un
apropiat al lui Trump. Aceasta intraziere extrem de ciudata a nominalizarii lui Zuckerman are interese care
lovesc in tabara democratilor, si avem si raspunsul dat in stiri de presa de-a lungul timpului, legate de
prietenia lui Gitennstein cu Biden.
Iar aici nu pot sa nu ma intreb: 'Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, cunoaste ispravile lui Mark
Gitenstein in Romania sau face precum Traian Basescu, care a declarat ca la DNA s-au inchis toate
dosarele politice mari?'
Donald Trump are oportunitatea de a-si reseta relatia cu noul presedinte al Ucrainei, dar si continuarea
relatiei cu Iohannis. NU consider ca un scandal de campanie din Romania destabilizeaza realtiile intre tari.
Daca Trump il va putea arata ca om politic profitor, prin afacerile necurate, acolo va fi o bomba de
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campanie. Acolo nimic nu se precupeteste pe tema asta! Pe Trump l-au atacat prin toate mijloacele. Aceste
replici legate de afaceri prin Europa de Est se aplica la americani”.
Redam acum cele mai dure declaratii ale lui Rudy Giuliani pentru Fox News:
„Rudy Giuliani: Presedintele Statelor Unite are tot dreptul sa le ceara altor tari sa ne ajute intr-o ancheta penala
care ar trebui efectuata.
Howard Kurtz: Efectuata impotriva opozantului politic.
Rudy Giuliani: Pai, n-am ce-i face. Adica sa presupunem ca opozantul politic a comis un omor. Noi ce sa facem?
E un opozant politic, asa ca nu-l investighezi? Ideea este ca nu vorbim despre un opozant politic. (...) Dar realitatea
este ca eu am inceput aceasta investigatie cu mult inainte ca el (n.r. Biden) sa devina candidat. Am inceput-o in
noiembrie 2018, doar pentru un singur scop: (...) ca sa arat ca a existat mult mai multa coluziune in Ucraina decat
in Rusia si ca Joe Biden a contribuit material ca o parte din aceasta coluziune sa fie musamalizata. Si – apropo –
si-a scapat si fiul, si l-a eliberat si pe un oligarh escroc, cu o avere de 5 miliarde de dolari, care acum umbla prin
Ucraina, multumindu-i lui Joe Biden. (...)
Howard Kurtz: Apropo: Joe Biden nu era candidat in 2018, dar toata lumea stia ca existau sanse sa candideze.
Rudy Giuliani: Asta inseamna ca Joe Biden este imun la orice fel de investigatie? (...) De 20 de ani, exista
suspiciuni de coruptie: James Biden, Hunter Biden... Pana in anii '80 si '90. (…)
Howard Kurtz: Exista suspiciunea ca asa ceva este treaba Guvernului si ca prezenta ta, ca avocat al
presedintelui, politizeaza aceasta investigatie.
Rudy Giuliani: Asa este. Cu toate acestea, Guvernul n-a facut nimic. Martorii care au venit la mine mi-au
spus ceva care inca n-a aparut pe piata – si anume: ca au incercat sa mearga la FBI timp de un an si
jumatate. Tii minte ca vorbeam despre asta si acum un an si jumatate. Investigatia legata
de [Robert] Mueller era pe val, inca il investigau. Eu inca aveam nevoie de toate materialele posibile ca
sa-mi apar clientul (…). Inca imi faceam griji ca urma ca ei sa vina cu o aberatie precum 'coluziunea', pentru
ca stiam cat de corupti sunt unii dintre acesti oameni, cum este Andrew Weissmann. Asa ca a trebuit sa-mi
apar clientul. Ucrainenii au venit la mine. Nu m-am dus eu dupa Joe Biden, ci ei mi-au pus in mana
documentele. Mi-au zis ca sunt o multime de dovezi privind coluziunea din Ucraina.
Si apropo: unul dintre tipii implicati in oprirea acestor dovezi este Joe Biden. (...) Mi-au aratat inregistrarea
confesiunii din 2018 pe care a facut-o in fata Consiliului pentru Afaceri Externe (n.r. Council on Foreign
Relations – CFR). Si apropo: daca ar fi fost vorba despre un republican, presa din Washington (chiar si tu,
Howie) ar fi luat foc. Am fi avut trei luni de anchete. In schimb, cand a venit vorba despre Biden, au
musamalizat. (...) Iti dau un exemplu: CNN a transmis ca acuzatiile impotriva lui Biden nu au nicio baza. Ba
da: exista trei declaratii date sub juramant. Asa ceva e mai bun decat orice avertizor de integritate (n.r.
whistleblower). Trei declaratii sub juramant date de procurori ucraineni, care spun ca Joe Biden l-a mituit
pe presedintele Ucrainei, ca a pus presiune asupra lui, pentru ca presedintele Ucrainei sa renunte la
investigatie doar ca urmare a presiunilor facute de Biden. (...)
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Howard Kurtz: Cand vorbesti despre mita, te referi la amenintarea ca Statele Unite vor renunta la garantarea
imprumutului federal (n.r. catre Ucraina)?
Rudy Giuliani: Iata definitia mitei: mita este oferirea a ceva valoros in schimbul unei actiuni oficiale. O
garantie a unui imprumut de 1,8 miliarde de dolari este ceva valoros – fara discutie. Actiunea oficiala pe
care el (n.r. Biden) a obtinut-o prin extorcare a fost concedierea procurorului (n.r. general). Si sunt trei
declaratii date sub juramant in legatura cu asta. (...)
Incerc sa conving pe cineva sa investigheze masiva coruptie de pe vremea administratiei Obama. O
schema 'tu joci dupa cum te platim noi' (n.r. 'pay-for-play'). (…) Cetatenii americano-ucraineni care i-au dat
50.000 de dolari fratelui (n.r. James Biden) au primit de la guvernul federal (n.r. al SUA) 20 de milioane de
dolari ca sa-si deschida o reprezentanta auto in Ucraina. Iar Joe Biden s-a dus tocmai pana in Ucraina,
unde a tinut un discurs in care a explicat cat de mult se pricepe el la comertul cu masini. (…) Si, dupa aceea,
si-a dus fiul cu avionul pana in China. Opt zile mai tarziu, fiul a obtinut un miliard de dolari de la guvernul
chinez, bani virati intr-un fond privat de investitii unde el era partener, impreuna cu nepotul de unchi al lui
Whitey Bulger (n.r. fost cap al lumii interlope irlandeze din SUA).
Cu alte cuvinte: in timp ce Joe Biden negocia in numele Statelor Unite, fiul lui era partener cu guvernul
chinez, facand milioane de dolari. Din moment ce vorbim despre o companie privata, nu stim cu cat anume
il platea guvernul chinez. (...)
Howard Kurtz: Inca o intrebare despre rolul tau in Ucraina...
Rudy Giuliani: Rolul meu in Ucraina este sa scot la iveala coruptia.
Howard Kurtz: Te-ai ocupat de [Iuri] Lutsenko, procurorul general recent concediat, care acum este el insusi
anchetat. El ti-a spus ca nu exista dovezi privind incalcarea legii de catre familia Biden, iar tu i-ai raspuns ca e un
mincinos. Nu cumva a fost o alegere gresita sa te bazezi pe omul asta?
Rudy Giuliani (razand): Nu. El e singurul care a vrut sa faca un pas in fata. I-am luat dovezile, le am sub forma
scrisa, si sunt prima persoana care dezvaluie ca el minte. Lutsenko acum a fugit din Ucraina si probabil ii plateste
bani presedintelui Ucrainei ca sa repare acest caz. Martorii pe care ma bazez eu – si care au dat declaratii sub
juramant – sunt Viktor Shokin (n.r. fost procuror general ucrainean), Kulyuk si Kalinak. Toti trei spun ca Joe Biden a
facut presiuni asupra presedintelui (n.r. ucrainean) sa-l dea afara pe Shokin, care tocmai descoperise o spalare de
bani in valoare de 3 milioane de dolari in beneficiul lui Hunter Biden. Iar ei spun ca au fost concediati din cauza ca
au aflat de la guvernul sarb ca guvernul american nu ar fi permis ca o asemenea informatie sa devina publica. Iti
garantez ca ei pot minti. Dar asa ceva este o dovada mult mai solida decat orice prostie spusa de un avertizor de
integritate despre ceva care n-are nicio legatura cu infractionalitatea. Iar noi facem un scandal international dintr-o
investigatie de doi bani. (...) Am toate documentele (n.r. arata tableta la camera). Vor aparea mult mai multe.
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Si nici macar n-am ajuns la Romania. Stai sa ajungem la Romania! Uite ce ma preocupa pe mine: baiatul
asta este un escroc de prima mana si si-a batut joc de Statele Unite ale Americii. Rade Ucraina de noi. Iar
Ucraina ne zice: 'Voi ne tineti noua lectii despre coruptie?' (...) Ar trebui sa faceti ceva in legatura cu asta”.

page 6 / 6
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

