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Vorbe de fumoar – 17.11.2020 – Le suna ceasul lui Maior si Coldea
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* Daca vi se pare ca acum o ducem rau cu PNL, stati sa vedeti ce va urma dupa alegerile parlamentare, in
cazul in care liberalii vor ramane la guvernare! Ce fost ministru a lansat aceasta sumbra perspectiva aflati cu un
click aici.
* In sfarsit, Klaus Iohannis a gasit momentul potrivit sa-si plateasca politele fata de fostul director al SRI George
Maior si fostul adjunct al Serviciului Roman de Informatii, generalul Florian Coldea. Celor doi le-a fost deschis
intempestiv un dosar penal. Momentul a fost bine ales: taman la cumpana dintre presedintii Statelor Unite (cel in
functie, respectiv cel care pare dat castigator), cand „partenerul strategic” a ridicat geana de pe Romania.
Acum, din punct de vedere diplomatic, tinand cont ca Maior a fost ambasador al Romaniei in SUA pentru
ceva vreme, e momentul ideal ca daca acestuia i se va intampla ceva din punct de vedere penal, sa nu
planga nimeni dupa el. Nu ca nu ar merita, dar Klaus Iohannis (care este foarte razbunator si nu-si uita
adversarii) va primi satisfactia impotriva celor care, inainte de alegerile din decembrie 2014, au cautat sa-l
elimine din cursa prin dosarul de la Agentia Nationala de Integritate.
Stiti care: cel de la Inalta Curte (amanat pana dupa alegerile prezidentiale, in urma interventiei publice a
fostei presedinte a ICCJ Livia Stanciu, rasplatite cu un post de judecator CCR), dosar in urma caruia fostul
presedinte al ANI Horia Georgescu a fost scos din sediul DNA cu catuse la spate, ca ultimul infractor.
Iohannis stie ca nu putea scapa in conditii normale de acest dosar de incompatibilitate, dar a scapat, desi
niciun alt fost primar din Romania aflat intr-o situatie similara nu a reusit o atare performanta. Fara
sustinerea externa, Klaus Iohannis n-ar mai fi iesit presedinte, caci la Inalta Curte dosarul si-ar fi urmat
firescul curs.
Acum, iata, a venit momentul prielnic, cand toti si-au luat mana de pe Maior, iar acesta, impreuna cu Coldea, poate
fi incaltat. Sa fie primit!
P.S.: Taman s-a anuntat la un post de televiziune indeobste bine informat ca fostilor sefi ai SRI le-a fost
deschis dosar la DNA.
* „Fara penali in functii publice!” Asta a fost si este sloganul de capatai al USR-istilor nasiti de alde Coldea si
Soros pe plai romanesc. Ce sa vezi insa: sloganul nu se aplica si la frantuzoaica Clotilde Armand, ajunsa primarita
la Sectorul 1 in urma fraudei electorale vazute de intreaga tara, mai putin de particica aservita din justitie, „aleasa”
in birourile electorale. Dupa ce prostimea a fost dusa de nas, Clotilde si-a dat arama pe fata, aducandu-si drept
consilier pe un individ condamnat penal definitiv pentru un dublu omor, in urma cu vreo doua deceni. Chipurile,
individul a fost reabilitat. Asa sa fie si credem si noi ca orice om, dupa ce-si ispaseste pedeapsa, trebuie redat
societatii. Dar mai departe ne despartim ca mentalitate, intrucat un condamnat penal – mai ales pentru o fapta
deosebit de grava – nu ar trebui sa aiba dreptul sa ocupe vreo functie publica. Sa lucreze in privat, dar nu in
fruntea unei institutii care reprezinta interesele cetatenilor.
Mai auzim ca individul din imaginea de mai jos – care raspunde la numele de Nicolae-Daniel Dobos – va sta
consilier al Clotildei Armand doar putina vreme, pana sa-si rezolve problemele legale ce tin de ocuparea
unui post de functionar public si ca se intentioneaza sa i se daruiasca postul de sef al Politiei Locale
Sector 1. Bravo, Clotilde! Ce-o sa zica politistii din sector cand o sa li se puna sef unul care a luat doua
vieti?
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Nota: Informatiile din aceasta rubrica trebuie luate sub beneficiu de inventar, ele facand parte din categoria
zvonurilor sau a pamfletului. Luati-le ca atare!
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