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George Maior e pe duca
Un veritabil act de deces politic al lui George Maior, ambasadorul Romaniei
la Washington, tocmai a fost semnat. De catre Rudolph Giuliani, consilier
juridic al presedintelui Donald Trump. El denunta protocoalele initiate de
fostul director SRI, explicand ca acestea au stat la baza unor actiuni criminale
impotriva drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului. Semnificatia
interventiei sale, concretizata in mesaje adresate opiniei publice si
presedintelui Romaniei precum si presedintilor celor doua Camere ale
Parlamentului, trebuie citita intr-o cheie politica.
in mod normal si uzual, daca presedintele Statelor Unite are de transmis un mesaj autoritatilor de
la Bucuresti, o face prin intermediul fie a ambasadorului roman la Washington, fie a
ambasadorului Statelor Unite la Bucuresti. Calea utilizata de aceasta data pentru a crucifica
protocoalele secrete si profund ilegale este diferita. Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti s-a
compromis, sustinand cu obstinatie de-a lungul mandatului sau atat DNA cat si practicile acestei
institutii patronate de Laura Codruta Kovesi, pe care a asimilat-o unui veritabil erou international
al luptei impotriva coruptiei. De altfel, acest ambasador si-a pierdut credibilitatea si va parasi in
curand Romania. in mod simetric, acelasi lucru se va petrece si cu George Maior. Dupa ce, in
calitate de sef al Serviciului Roman de Informatii, a transformat aceasta importanta institutie
finantata de la bugetul public intr-o politie politica, domnul George Maior, la Washington, in
calitate de ambasador al Romaniei, a continuat sa sustina interese ilegitime si s-a transformat in
avocatul acestora pe langa Departamentul de Stat, intoxicand desk-ul destinat Romaniei cu
informatii false. Gestul lui Donald Trump, care a ales sa traga o linie groasa in dreptul
protocoalelor din Romania, in epicentrul carora s-a aflat Serviciul Roman de Informatii condus la
acea data de George Maior, are o semnificatie politica profunda. in ce consta ea:
1). Analiza facuta la Washington i-a demonstrat presedintelui american ca, in Romania, lupta
anticoruptie a fost corupta de catre un tandem alcatuit din Laura Codruta Kovesi si George Maior,
in echipa cu Florian Coldea. in numele luptei anticoruptie, a fost creat un stat paralel, cu ajutorul
caruia au fost eliminati adversarii politici ai lui Traian Basescu si ai sistemului.
2). Acest stat paralel, denuntat si in Statele Unite de Donald Trump, pentru ca si acolo a lucrat un
sistem asemanator indreptat impotriva democratiei, a fost sustinut in trecut de administratia de la
Washington, prin intermediul ambasadorilor care l-au reprezentat pe aliatul nostru strategic la
Bucuresti.

3). Acestor practici trebuie sa li se puna imediat capat si, in acest scop, Statele Unite, prin vocea
lui Rudolph Giuliani, identifica doua solutii. Va fi necesara crearea unei echipe internationale de
experti, care sa evalueze cu scrupulozitate dezastrul creat de asa-zisa lupta anticoruptie din
Romania, organizata in baza protocoalelor secrete ilegale, dupa care urmeaza ca toate
persoanele care au fost condamnate in baza unor probe obtinute prin aplicarea protocoalelor sa
fie amistiate si despagubite.
4). Administratia Trump demonstreaza ca a inteles perfect faptul ca, in acest moment de criza
generat de aplicarea protocoalelor si de pozitionarea diferita a actorilor politici de la Bucuresti in
raport cu practicile de politie politica, presedintele Romaniei se plaseaza in tabara rea. si tocmai
de aceea nu i s-a adresat personal, ci prin intermediul avocatului sau, mesajul fiind transmis
simultan si presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, a caror pozitie este divergenta in
raport cu cea a locatarului de la Cotroceni.
5). Semnificatia acestui gest fara precedent facut de Casa Alba merge inca si mai departe,
intrucat este limpede ca Statele Unite isi doresc in continuare o consolidare si mai accentuata a
parteneriatului strategic cu Romania si, din aceasta perspectiva, au nevoie ca democratia de la
Bucuresti sa nu mai poata fi alterata in viitor, asa cum s-a intamplat pana acum.
Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, a sarit ca ars si si-a permis sa-i dea o
replica acida lui Rudolph Giuliani, tragandu-l astel implicit de urechi si pe presedintele Donald
Trump. in timp ce George Maior este un neica nimeni, un presonaj pe cat de malefic pe atat de
mediocru, Rudolph Giuliani, om cu o reputatie nestiribita, s-a remarcat ani in sir pentru
performantele exceptionale pe frontul luptei anticoruptie ca procuror general si, apoi, in calitate
de primar al New York-ului. in paraneza fie spus, ca primar al New Yorkului s-a facut cunoscut ca
un adevarat prieten al Romaniei, sub mandatul acestuia si cu acordul lui expres fiind organizate
nu mai putin de trei editii ale Zilelor Romaniei in Statele Unite, perioade in care, cu acordul
primarului New York-ului, artera Wall Street a fost inchisa, fiind dedicata romanilor din Statele
Unite precum si americanilor care iubesc Romania. Tot cu acordul domnului Rudolph Giuliani,
Familia Regala a Romaniei a fost invitata la New York, a fost prezenta la aceste festivitati , iar
Regele Mihai a fost distins cu o medalie de aur intr-o ceremonie speciala de catre bursa din New
York. si iata ca o asemenea personalitate importanta cum este Rudolph Giuliani a ajuns sa fie
insultata, cum a fost insultata de chiar azi, de catre un gandac politic cum este George Maior.
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