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Detoneaza Donald Trump „bomba Romania”?
Momentul potrivit ar fi peste doar cateva ore. Cand e programata marea
confruntare intre Donald Trump si Joe Biden. Va fi urmarita in direct de sute
de milioane de oameni din lumea intreaga. Infruntarea ar putea aduce in prim
plan o bomba referitoare la Romania, pe care o anunt de cativa ani. Din
vremea in care Elena Udrea dadea cu subsemnata in Costa Rica, in fata
agentilor FBI. Ar fi vorba despre coruptia lui Biden, cu complicitarea unor
inalti demnitari romani.
Zilele trecute, Mark Meadows, seful de campanie al lui Donald Trump, raspunzand intrebarilor
unor jurnalisti, a precizat ca o parte a averi ilicite a familiei Biden provine din Romania. El a mai
spus ca, in curand, acest fapt va fi devoalat public. Unul dintre participanti la briefing l-a intrebat
daca nu care cumva greseste. Nu cumva a vrut sa se refere la Rusia? „Nu”, a spus Meadows. „Mam referit la Romania”. Acum, peste cateva ore, ar fi momentul potrivit pentru ca Trump sa atace
aceasta tema. Dar daca nu se va petrece azi, spectacolul va avea cu siguranta loc in perioada
imediat urmatoare. Care este subiectul la care s-ar putea referi Donald Trump?
Am facut la timpul cuvenit dezvaluirea conform careia Elena Udrea, incarcerata in penitenciarul
din Costa Rica, a fost vizitata insistent de agenti FBI. in paranteza fie spus, acestia se simt ca
casa in Costa Rica. Un stat aliat al Washingtonului. Mai lansasem pe piata detaliul conform
caruia era inevitabil ca Elena Udrea, supusa unui debrefieng, in schimbul eliberarii sale, care s-a
si produs de altfel, sa faca precizari care interesau in cel mai inalt grad partea americana. si,
logic, ce precizari ar fi putut face fostul inalt demnitar roman? Erau detalii explozive, referitoare la
combinatiile necurate ale lui Traian Basescu, a carui confidenta apropiata – cel putin – a fost Elena
Udrea, si Mark Gitenstein, ambasadorul de atunci al Statelor Unite la Bucuresti. Acesta din urma
a jucat un rol cheie in salvarea lui Traian Basescu din fata maniei propriului popor. Sa ne amintm
ca acesta a fost demis in urma unui referendum, dar, in mare viteza, vointa cetatenilor Romaniei
a fost infranta prin interventia oculta a lui Mark Gitenstein. La schimb, acesta a primit cea mai
consistenta prajitura produsa de Romania. A pus mana pe conducerea Fondului Proprietatea,
estimat la o valoare de miliarde de dolari. Dar, pentru a-l salva pe Traian Basescu, Gitenstein a
trebuit sa coopereze si sa influenteze, utilizand autoritatea Statelor Unite, nu numai autoritati de
la Bucuresti, gen Maior, Coldea si, prin intermediul acestora, Curtea Constitutionala – amintiti-va
cum a fost tinuta evidenta dosarelor judecatorilor de catre Florian Coldea – ci si autoritati de la
Washington. in frunte cu Joe Biden. Acesta de altfel a si dat o serie de telefoane, inclusiv la
Bucuresti, pentru a trage sforile in favoarea lui Traian Basescu. Joe Biden este cel care l-a numit

in post pe Mark Gitenstein si apoi a manevrat in asa fel incat George Maior sa fie numit
ambasador al Romaniei in Statele Unite. Acelasi Joe Biden insa este intr-o relatie extrem de
apropiata de familie si nu doar institutionala cu Mark Gitenstein. Copiii lui Joe Biden chiar au trait
o vreme in casa lui Gitenstein. Ar fi absurd sa ne imaginam ca acesta din urma, odata ajuns
presedinte al Fondului proprietatea, nu s-a revansat fata de prietenul si protectorul lui. Astfel
membrii staff-ului de campanie al lui Donald Trump au obtinut informatii si au ajuns la concluzia
ca o parte din averea ilegala a lui Joe Biden provine nu numai din Ucraina, ci si din Romania.
Dezvaluirea despre legaturile acestuia cu Romania a fost lasata pentru mai tarziu. Pentru a fi
plasata ca o bomboana pe coliva.
Astfel incat chiar azi s-ar putea sa aflam din insusi mesajul presedintelui Statelor Unite infomatii
extrem de interesante despre acte si fapte de mare coruptie savarsite de inalti demnitari ai
Romaniei, din perioada in care Traian Basescu a fost presedinte, dar si ulterior. Un detaliu nu
lipsit de importanta in acest sens, care nu stiu daca va fi evocat sau nu de Donald Trump, este si
legatura pe care Victor Ponta, in vremea cat a fost premier si se pregatea sa ajunga presedinte al
Romaniei, a avut-o cu parteneri apropiati ai lui Joe Biden. Ca sa nu mai vorbim de miuta pusa la
cale de acesta in combinatie cu Traian Basescu, legata de Rosia Montana si care a stat la baza
unor oscilatii spectaculoase si extrem de suspecte ale pretului metalului pretios pe bursa aurului.
Astept cu sufletul la gura marea confruntare de astazi dintre Joe Biden si Donald Trump. O
confruntare unica in istore. in care, rand pe rand, microfoanele vor fi taiate. si lasate pe verde
doar pentru cel care primeste cuvantul. Este extrem de probabil ca astazi, dupa ce a recuperat o
parte importanta din handicapul electoral, Donald Trump sa se dezlantuie si sa puna totul pe
masa. Desi, in functie de strategia stabilita, nu ar fi deloc exclus ca presedintele Statelor Unite sa
devoaleze pentru moment doar varful icebergului, lasand cele mai scandaloase dezvaluiri despre
coruptia de la Bucuresti versus Joe Biden pentru scurtul interval de timp care il mai desparte de
finalul alegerilor. Atunci insa cand se va confirma de la Washington intreaga tarasenie, vom afla
cat de implicata este fosta echipa de soc a lui Traian Basescu, alcatuita din George Maior,
Florian Coldea si Laura Codruta Kovesi. in fundal existand Geoge Soros si puternica fundatie pe
care acesta a creat-o si care-i poarta numele.
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