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VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul
61: Noi dezvaluiri grave
In acest episod, Dana Budeanu ofera noi detalii despre Stefan Jicol,
consilierul lui Orban care a amenintat-o si injurat-o printr-un mesaj privat pe
Facebook. Dana Budeanu dezvaluie ca Jicol are obiceiul de a ameninta
oamenii, in special femeile, existand inclusiv inregistrari audio care dovedesc
acest lucru. Dana Budeanu are un mesaj si pentru Klaus Iohannis si Rares
Bogdan, carora le transmite ca indivizi precum Jicol "flegmeaza" pe sintagma
"guvernul meu", relateaza stiripesurse.ro.
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Vezi si:
Stefan Jicol, demnitar al Guvernului Orban, o ameninta si o injura ca la usa cortului pe
Dana Budeanu (FOTO)
Extrase din episodul de azi al Verdictului Politic:
"Niciodata de cand am inceput aceasta rubrica sau de cand postez nu s-a intamplat sa fiu
sunata, amenintata, rugata de nimeni, prin nimeni.
A venit in Guvern adus de nicaieri, in ianuarie. A inceput reorganizarea Secretariatului General al

Guvernului. A fost organizat in februarie un concurs care trebuia sa aiba loc la ANFP, insa a fost
organizat la SGG, special pentru domnul Jicol. Sefa comisiei a fost o consiliera oarecare de la
resurse umane, pusa in locul directorului demis al directiei. A fost pusa de Jicol interimara si a
fost si sefa comisiei de concurs. La concurs au participat persoane cu 25 de ani vechime in
administratia publica. Au luat punctaje foarte mici, iar domnul Jicol a luat un punctaj aproape de
maxim. Orice plan guvernamental trece pe la domnul Jicol. Tot, cascaval, strategie, firme care
vor deservi. Aceasta mare devalizare are in spate fondurile europene alocate pentru noile
programe. Ele vor fi plasate la firmele de casa, asa cum au fost si cele cu masti. Nu stiu daca
publicul realizeaza ca in toate aceste luni, Guvernul nu a facut altceva decat sa vanda masti. in
afara de contracte de masti nu s-a facut nimic.
Sunt foarte multe lucruri pe care vreau sa le spun despre acest mascarici care a indraznit sa
ameninte un cetatean, care a indraznit sa injure, sa faca referiri la mama, sa ma faca KGB-ista.
Astia sunt consilierii lui Orban. Domnule presedinte Iohannis, acesta este 'guvernul meu'. Asta
este guvernul dumneavostra? Acestia sunt consilierii primului ministru al Romaniei? Domnul Jicol
este consilierul lui Orban si seful de la politic publice din Guvernul dvs. De ce decontati dvs.?
Pentru ca PNL a castigat alegerile datorita lui Klaus Iohannis. Orice sef din guvern este acolo
datorita lui Klaus Iohannis. Acesta este guvernul. Eu nu cred ca Iohannis haleste asa ceva, ca
haleste ceea ce se intampla azi in SGG si in Guvern, delapidarea pe care PNL o va deconta in
toamna. Toata lumea face combinatii, fura, injura, pe imaginea dvs, pe girul pe care l-ati dat PNL.
Undeva in fundal schelalaie in surdina Rares Bogdan. De ce tipi, Rares? De ce ti-a spus Danuta
acum doua luni? Cumva ne spui discret ca s-ar putea sa te intorci in presa daca PNL nu face...
Ce sa faca? Ce te-au pus pe tine sa latri acum un an, inainte de europarlamentare? Ai latrat nonstop, ai fost primul si langa presedinte, si langa Orban. Ca sa ce? Sa-i aduceti pe astia in
Guvern? Fetele de 20, 21, 22, 23, 24, 25 de ani de la etajul 2 din Guvern cine sunt? Ce faceti
acolo voi? Ati urlat de ciuma rosie? Ce sa urlati de ciuma rosie? Consilierii primului ministru sunt
astia. Asta din mesaj, ala care are dosar penal ca a dat foc pe la el prin sat. Astia sunt oamenii
noi, Rares, pe care PNL i-a adus. Pe tine si pe astia. Tu esti imbracat fumos, ai fost baiat cuminte
cand ai fost mic, te-ai dus la scoala. Si sunt astia. Cine sunt astia?
Un mascarici precum Stefan Jicol flegmeaza pe sintagma 'guvernul meu' a presedintelui Klaus
Iohannis si trimite mesaje de amenintare unui cetatean al acestei tari. in cele 24 de ore care s-au
scurs de la primirea acestui mesaj, ceea ce noi am primit despre acest om este inimaginabil. De
la felul de a vorbi cu oamenii, la mesajele de amenintare pe care acest consilier al premierului le
trimite oamenilor, in special femeilor. Ce am primit eu e nimic. Este inconstienta. Sunt oameni
care au inregistrat pe vorbe. Daca tot faceti, voi nu va gamnditi ca traim in era digitala? in mod
normal, in orice tara civilizata, un astfel de functionar public pleaca din functia pe care o detine."
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