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VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul
25
In acest episod, mai lung decat de obicei, Dana Budeanu abordeaza mai multe
teme, printre care situatia ministrului Sanatatii, contractele de achizitii in
perioada starii de urgenta, legaturile cu serviciile de informatii si asa-zisa
celula de criza cu fosti prim-ministri, relateaza stiripesurse.ro.
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"Autoritatile trebuie salutate in continuare pentru ca s-au descurcat. Asa... fara masti, fara halate,
fara ce mai urla hashtagimea si in general presa si oamenii care din varful unei canapele si din
spatele unei tastaturi pot spune ce vor. Daca ar fi puse in situatia de a se descurca, aceste
scursuri ar face un rahat. Autoritatile din Romania au facut enorm. Natia asta, asa cum e ea, se
poate descurca fantastic. (...)
Ministrul Costache nu e acolo pentru a vrut el. El nu a vrut sa fie ministru. A fost pus acolo pentru
ca are de bifat niste contractele. A bifat doua, mai alre de bifat 9. Nu o sa apuci, Costache. Astia
iti cauta deja pe altul in loc. Eu voi contribui cu tot ceea ce stiu ca sa ti se gaseasca inlocuitor
rapid. (...)
Firma care va importa testele pentru depistarea corona, s-a aflat ca este pe numele lu' fata unui
fost ofiter SRI etc. Haideti ca explicam putin asta cu serviciile secrete din Romania si cu mizeria
in care s-a ajuns. Asta un strigat al lui Danuta catre sefii acestor servicii care permit aceasta
debandada. Cum s-a ajuns ma in situatia asta? Problema nu este firma. Problema este ca s-a

aflat. Pai, ba, dobitocilor, tu cand stii ca suntem in situatia in care suntem s-a dat stare de
urgenta, nu mai exista licitatii, achizitiile se fac fara verificari, cum dracu' ati facut voi toata
combinatia asta? Sa se afle asa ceva e de domeniul fantasticului. Nu se poate sa fiti asa prosti.
Sa expuneti la modul asta serviciile secrete? Ce ofiter a fost ala de nu stie sa se acopere? Toti
pensatii pe de la PNL stau pe la cafele si pronunta nume ale sefilor de servicii secrete. Domnu'
Hellvig, este inadmisibil asa ceva. Numele voastre sunt in gurile tuturor imbecililor. Toti va au pe
voi in spate. Nu este normal asa ceva. Ce bataie de joc e asta? Asta e nivelul, asta face puterea
de azi", afirma Dana Budeanu.
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