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Noaptea ca hotii, cu valul pe cap, Carmen
Iohannis a fost audiata la Parchet
Stirea aceasta, venita pe surse, conform careia Carmen Iohannis a fost audiata
„noaptea, ca hotii”, la Parchetul general vine ca o maciuca in capul
presedintelui Klaus Iohannis. Va dati seama, a venit de la Sibiu, probabil cu
masina blindata a sotului, insotita de bodyguarzi, si-a pus un val pe cap
pentru a nu fi recunoscuta si a intrat „noaptea, ca hotii” in biroul procurorilor!
Ce e asta, domnule Iohannis? Cum si cu cine ati aranjat scena aceasta de un grotesc teribil? Cu
prietenul dvs. Augustin Lazar? Ca doar nu o sa ne spuneti ca habar nu aveati ca sotia dvs. a
venit la Parchetul general! N-o sa ne spuneti, sper, ca dinsa a venit la Parchet de capul ei, s-a
trezit in fata jandarmului de la intrare care a legitimat-o si, sarmanul!, era sa faca infarct cind a
vazut cine era in fata lui…
Sa recapitulam:
–
prima oara, Carmen Iohannis a fost citata la Parchetul general pe 15 noiembrie 2018. Sotul sau,
presedintele Romaniei Klaus Iohannis, ne-a spus atunci ca Georgeta Carmen Iohannis nu se va
prezenta la audiere pentru ca s-ar afla intr-o… vizita de stat, desi cei doi au fost prezenti la un sprit
cu ocazia zilei de nastere a Printului Charles (stire difuzata de Digi 24)!
–
a doua oara, Carmen Iohannis a fost citata pentru ziua de 10 decembrie 2018, dar a trimis la
Parchet un certificat medical, invocind o gripa (stire Mediafax)!
–
a treia oara, Carmen Iohannis a fost audiata in ziua de 6 februarie 2019, dupa cum informeaza
„ziare.com”, fara ca acest lucru sa mai fi fost anuntat inainte, asa cum s-a intimplat in cele doua
citari anterioare!
Asadar, despre a treia chemare, nimeni din presa nu a mai aflat pentru ca procurorii au pastrat
secretul. Ce inseamna asta? Ca, in realitate, Carmen Iohannis s-a temut nu atit de audierea de la
Parchet, ci de eventuala, dar sigura, prezenta a jurnalistilor, care ar fi tabarit pe dumneaei cu
armele acelea periculoase – microfoanele, asa cum au tabarit pe Liviu Dragnea, pe Victor Ponta,
pe Calin Popescu Tariceanu, pe Elena Udrea, pe Alina Bica si chiar pe Codruta Kovesi!
intelegem grija lui Klaus Iohannis pentru psihicul sotiei sale, femeie cu simtirelul sensibil, dar de
ce numai Carmen sa beneficieze de o astfel de protectie? De ce presedintele nu le-a cerut
procurorilor acelasi tratament si pentru ceilalti „audiati” sau macar pentru femeile care au suportat

momentul acela dificil de la intrarea in Parchet? Spune cumva Constitutia ca toti cetatenii sint
egali in fata legii, mai putin sotia Presedintelui?
Sa mai precizam ca Augustin Lazar si-a luat niste masuri de siguranta inaintea acelei audieri la
miez de noapte, declarind pe 16 ianuarie 2019: p
„ rocurorul de caz este suveran, interventia
procurorilor ierarhic superiori in efectuarea urmaririi penale sau in adoptarea solutiei fiind
interzisa”. Adica, nu el ar fi decis ca Carmen Iohannis (sic!) sa fie audiatanoaptea,
ca hotii”, ci
„
procurorul de caz!
Aceleasi surse judiciare, citate de Antena 3, care au dezvaluit ca Carmen Iohannis (sic!) a fost
audiata in noaptea de 6 februarie 2019, au mai precizat ca p
„ rima doamna a intrat in sediul
Parchetului Generalpurtand un batic pe cap pentru a nu fi recunoscuta si a stat foarte putin”
(Libertatea, 15 februarie 2019)! Din moment ce sursa este aceeasi si audierea in miez de noapte
s-a confirmat, este clar ca si „baticul” a fost pe capul lui Carmen Iohannis.
Cititorii nostri isi amintesc, desigur, ca a mai fost o persoana care s-a deghizat pentru a merge la
o intilnire ca sa nu fie recunoscuta: este vorba despre Elena Udrea, cea care a urcat in masina lui
Sebastian Ghita avind pe cap tot un batic, pentru a nu fi recunoscuta ca intra in biroul personal al
lui Victor Ponta, unde avea sa-i transmita mesajul lui Traian Basescu, acela de a o numi din nou
pe Codruta Kovesi in functia de sefa a DNA!
Asa ceva? Carmen Iohannis, sotia presedintelui, sa adopte tactica folosita de Elena Udrea pentru
a se deghiza? Nu se poate asa ceva! De aceea, Klaus Iohannis trebuie sa ne spuna cum au
indraznit procurorii s-o cheme „noaptea, ca hotii” pe sotia lui, cind puteau sa faca acest lucru
ziua, in amiaza mare, sa vada toata tara cit este prima doamna de ravasitoare! Cum, asa ceva? „
Doamne, Dumnezeule”, vorba lui Augustin Lazar!
P.S.: Iata ce declara Klaus Iohannis la bilantul pe 2018 al Parchetului general: „Observam in
unele discursuri politice si mediatice o tot mai mare grija fata de soarta unor inculpati si
condamnati penal care sunt, evident, deranjati ca sistemul judiciar isi face treaba in ceea
ce ii priveste tulburandu-le linistea si afectandu-le bunastarea.
Se incearca in mod fals acreditarea ideii ca procurorii sunt inamicii societatii. Dimpotriva,
procurorii sunt de aceeasi parte a baricadei cu cei care vor aplicarea legii, iar de cealalta
parte se afla cativa indivizi certati cu legea care au tot interesul sa decredibilizeze justitia. (…)
Constitutia Romaniei nu face nicaieri vorbire despre dreptul la liniste al celor care incalca
legea. Legea fundamentala prevede explicit canimeni nu este mai presus de lege
, ca cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice,
fara privilegii si fara discriminari”.Si atunci, de cenoaptea,
ca hotii” sa-i fie audiata consoarta?
„
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