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Cine ar fi ingenuncheat-o pe Ana Birchall – De ce
nu ar fi ajuns ministru in Guvernul Orban
Desi era data ca sigura numirea Anei Birchall in functia de ministru al
Justitiei in Guvernul Orban, acest lucru nu s-a mai intamplat, scrie bugetul.ro.
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Iar Birchall s-a vazut nevoita sa predea fraiele Justitiei lui Catalin Predoiu. Acest lucru ar fi fost
cauzat, sustineNational, de faptul ca oamenii presedintelui Klaus Iohannis ar fi aflat ca sotul Anei
Birchall, Martyn, ar fi putut fi folosit de catre MI6, serviciul secret britanic.
Conform National, Martyn si Ana Birchall nu ar fi vazuti cu ochi buni de catre Administratia SUA,
iar oamenii lui Klaus Iohannis ar fi evitat in ultima clipa numirea fostei PSD-iste in Guvernul liberal.
„Iar alerta ar fi fost data dupa ce oamenii presedintelui au purces la verificarea ”legendarii”
Anei Birchall drept ”aleasa SUA”, in contextul loviturii de imagine care ar fi trebuit data prin
pastrarea fostului ministru al Justitiei si in Cabinetul Orban, dupa preluarea guvernarii de
catre liberali. Ca sa nu mai vorbim de necesitatea unei asemenea ”perii informative” la cel
mai inalt nivel dupa declansarea ”viguroasei” campanii de lobby pentru eventuala trimitere a
aceleiasi Ana Birchall drept ambasador la Washington, in locul lui George Maior. Numai
ca, surpriza, sprijinul de care Birchall parea a se bucura din partea americana era strict
unul pe persoana fizica. si care deja trezise suspiciunea ”Agentiei”, ceea ce a si dus de
altfel, in cele din urma, la retragerea fara precedent in diplomatia americana a
”protectorului lui Birchall”, ambasadorul SUA la Bruxelles, Gordon Sondland.

insa ”ingenuncherea” carierei politice a ambitoasei Ana Birchall nu s-ar datora, culmea,
relatiei acesteia cu Gordon Sondland si nici macar ”protectiei excesive” de care s-a bucurat
la un moment dat din partea procurorului general al SUA, William Barr. Cu toate ca un
simplu telefon al acestuia a fost de ajuns ca sa o bage in fibrilatii pe timorata Viorica
Dancila, fostul premier numind-o astfel la Justitie, fara ca oamenii sai de incredere sa mai
verifice intreaga poveste.
insa ”cazul Birchall” a trecut la ”last level” operativ dupa ”lovitura” din 29 septembrie anul
trecut, cea despre ”Cine este adevaratul sot al Anei Birchall”! Iar dupa ce structurile
contrainformative au verificat ”zona gri” a sistemului in care se invarte de atata vreme
britanicul Martyn Birchall s-a trecut la inchiderea ”cu manta” a unui potential nou ”cap de
pod” al ”beneficiarului final” in Romania. Pe care se pare ca serviciul britanic il putea folosi,
ca si in cazul Lishmann, fara cunostinta agentiei ”omoloage” americane! Asta ca sa nu mai
vorbim si de alti parteneri strategici… Astfel ca se explica de-abia acum si ”trezirea din
amorteala” a structurilor contrainformative romanesti care, totusi, nu ar fi putut opera la un
astfel de nivel inalt fara ”OK”-ul de peste Ocean…
S-a instalat panica la Cancelaria Vioricai Dancila imediat dupa ce secretarul pentru Justitie
si totodata procurorul general al Americii a anuntat telefonic ca ar prefera ca in timpul
vizitei pe care urma sa o faca la Bucuresti in cadrul reuniunii ministeriale Statele Unite –
Uniunea Europeana sa fie intimpinat de Ana Birchall. Din postura de ministru al Justitiei!
Astfel ca fostul premier s-a conformat fara sa cracneasca si Anna Birchall a beneficiat
apoi din plin de aceasta ”legendare” ca si ”aleasa SUA”, inclusiv atunci cand a tocat marunt
chiar guvernul din care facea parte. si cand spera ca va ramane pe post si dupa instalarea
”guvernului meu”, Palatul Cotroceni fiind ”intoxicat” cu varianta de lucru ca si Bruxelles-ul ar
insista pentru aceasta nominalizare surprinzatoare, prin chiar glasul ambasadorului SUA
pe langa Uniunea Europeana, Gordon Sondland.
Numai ca, dovedindu-se ceva mai cu picioarele pe pamant decat ”conservele expirate” din
jurul Vioricai Dancila, oamenii presedintelui ”au indraznit” sa ”ia lumina” chiar de peste
Ocean. si astfel s-au dumirit ca relatia ”primejdios de apropiata” dintre Ana Birchall si
Gordon Sondland nu doar ca nu era una privita cu ochi bun la Washington, dar chiar ar
face obiectul unei anchete interne ceruta de la varful Administratiei Trump. si astfel nu
doar ca s-a pus ”stop game” operatiunii pentru pastrarea Anei Birchall in fruntea Justitiei si
in cadrul ”guvernului meu”, dar si ”variantei de rezerva” a desemnarii acesteia drept
amabasador peste Ocean, presedintele fiind ”salvat” astfel in ultima clipa de a intra in acest
”joc periculos”. Mai ales ca, iata, Gordon Scondland deja a fost retras de la Bruxelles,
principala acuza adusa din partea Administratiei Trump fiind tocmai ”lobby-ul desantat” in
favoarea romancei Ana Birchall.”, scrie sursa citata.
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