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Ipoteza bomba la Cluj. Cum se vinde Ardealul si
care e rolul lui Vasile Dincu
Institutul de sondare a opiniei publice IRES este principalul instrument al
PSD-istului Vasile Dincu de a-si plati sinecurile politice. Insa politicianul are
ambitii politice foarte mari, scrie Evz.
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Pe 9 decembrie 2015, in calitate de asociat unic al Institutului Roman pentru Evaluare si
Strategie IRES SRL,Vasile Dincusi-a cedat integral participatia discretului om de afaceri clujean
Ovidiu Turcu, arata National. Motivatia oficiala a tranzactiei fiind aceea ca Vasile Dincu urma sa
fie numit vicepremier al Guvernului Ciolos. Cunoscut drept unul dintre veteranii combinatiilor
politice, Dincu a stiut mereu sa se foloseasca de IRES.
Sondajele institutului au parut a reprezenta principala metoda de plata a lui Dincu pentru
sinecurile politice ale oamenilor sai de incredere,se arata in materialul National.
Influenta milionarului Ovidiu Turcu a crescut progresiv cu cooptarea in propriul cerc de influenta a
tot mai multe nume grele ale politicii clujene, indiferent de culoarea politica sau de rezervisti ”caliti”
in structurile informative ale sistemului, majoritatea dintre ei recrutati prin intermediul finului sau
de cununie, fostul sef al IPJ Cluj, chestorul Ioan Pacurar.
insa principala pepiniera de cadre pentru ambitiile tot mai mari ale acestui nou Grup de la Cluj a

fost reprezentata de membrii influentului Rotary Park din Cluj–Napoca. ”Cumparatorul” lui Dincu ar
visa chiar functia de presedinte al Romaniei pentru ”omul rotarienilor”.

Cine este omul cu stropitoarea. Protejat de sistem
Ovidiu Turcu se bucura de ”protectia contrainformativa” a nenumaratilor oameni din sistem care
graviteaza in jurul afacerilor sale, in frunte cu cfinul chestor Pacurar, Turcu e la curent
cu dedesubturile dosarului nr. 163/p/2015, instrumentat de Structura Teritoriala Oradea a DNA,
tocmai cand Vasile Dincu fusese reevaluat de catre presedintele Iohannis.
Nu e de mirare ca Dacian Ciolos l-a luat direct vicepremier in Guvernul sau tehnocrat. De atunci
Dincu a ramas cunoscut procurorilor oradeni drept ”omul cu stropitoarea”. Structura Centrala DNA
a
a deschis de urgenta un dosar paralel cu cel instrumentat de ei doar pentru a il inchide, fara a
efectua niciun act procedural in acest dosar. Protectorii din sistem i-au deschis si inchis lui Vasile
Dincu dosarul nr.531/p/2015 tocmai cand la DNA Oradea se finaliza rechizitoriul, dupa zeci de
audieri si declaratii de santaj, intrate in posesia National. Dosarul nr. 613/p/2015 a fost astfel
anulat de dosarul ”geaman” de la DNA Central, cu aceiasi faptasi si aceleasi infractiuni.

Clujul a fost predat serviciilor HI–MIT. Ardealul se vinde
”Noua Ordine” de la Cluj il are din nou in prim-plan pe pesedistul Dincu, care admonesteaza pe
oricine se perinda la conducerea partidului. Alaturi de liberalulAlin Tise a format ”o adevarata axa
transpartinica in judetul de unde, in ultimii doi-trei ani au parvenit ingrijoratare semnale de alarma
trase de structurile informative locale”, mai scrie cotidianul. insa aceste semnale sunt complet
neglijate la Bucuresti, desi o buna parte din Transilvania, in frunte cu judetul Cluj, a cazut prada
intereselor turco–maghiare.
Serviciul secret turc Milli Istihbarat Teskilati si-a trimis la Cluj–Napoca fostul rezident din Iran.
Serviciul ungar de spionaj Informacios Hivatal, condus de fostul spion comunist Jozsef Czukor a
fost documentat ca desfasurand actiuni in Cluj pentru temutele servicii rusesti GRU sau SVR.

Omul sistemului vizeaza scaunul de la Cotroceni
Summit-ul informal al Consiliului de cooperare al statelor vorbitoare de limba turca a avut loc
Budapesta. Singura tara nevorbitoare de limba turca participanta a fost Ungaria. ”Cooperarea
economica” turco-ungara de pe teritoriul Romaniei a fost astfel puternic spijinita de alianta HI–MIT.
Ardealul se vinde de catre unguri turcilor.
”Cand ”dinamica operativa” o va impune, ”profesorul” Dincu va fi reactivat pentru o noua ”spargere” a
Partidului Social Democrat, daca acesta va mai avea cumva puterea sa se intareasca destul de
mult pentru a fi considerat o amenintare. si daca nici Dincu nu se pricepe la producerea unor
astfel de ”implozii” politice, atunci chiar ca nimeni nu se mai pricepe! Pana atunci insa este de
asteptat sustinerea unei ofensive mediatice a lui Dincu, pentru ca sa vada si ”cotizantii” ca ”domnul
profesor” chiar ar fi in cursa pentru viitoarele alegeri prezidentiale… ”, se arata in finalul
materialului
National.
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