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A incercat sau nu Raed Arafat o dictatura
militara?
Cu o intarziere cel putin suspecta, Raed Arafat reactioneaza la un editorial deal meu cu titlul „Formidabila armata a lui Raed Arafat”. Acesta a fost postat la
data de 14 septembrie si l-am comentat ulterior la Gold FM. Invocand o asazisa analiza postata pe un site, True Story Project, seful Fundatiei SMURD si
totodata seful DSU considera ca sunt autorul unui fake-news. Asa o fi?
Singurul argument pe care il invoca atunci cand acuza cu atat de multa intarziere ca as fi
dezinformat opinia publica este respectivul site. Un site care miroase de la o posta a Mircea
Toma si a Fundatia Soros, cu toate increngaturile sale. Un site prin care cativa baieti si cateva
fete incearca sa se erijeze in politia presei. Dar, nebunie! Postarea invocata de Raed Arafat de
pe respectivul site nu argumenteaza in niciun fel acuzatia de fake-news pe care mi-o aduce.
Neaga pur si simplu veridicitatea celor scrise de mine. si atata tot.
in realitate, cei care-si permit sa ma acuze de fake-news cu atat de multa intarziere eludeaza o
informatie extrem de importanta pe care am avut-o in vedere. si totodata un document pe care lam postat. Conform acestei informatii, sustinuta de document, Raed Arafat a intocmit un plan,
prin care in mod gradual sa obtina o putere uriasa in statul roman, inclusiv de tip represiv, prin
canibalizarea institutiilor statului, pe de-o parte, si prin crearea unei veritabile armate ISU, pe de
alta parte. O adevarata forta de represiune alcatuita din zeci de mii de persoane, purtand
uniforme, inarmate si cu dreptul ca, la o adica, sa deschida focul. O forta dotata cu vehicule de
tip militar, carora, conform legii, urmau sa li se deschida culoare prioritare. Documentul pe care la invocat si l-am publicat nu este nici pe departe un produs al uzinei de fake-news-uri marca
SRS. Nu! Acest document a fost postat pe site-ul ISU Brasov. Institutie aflata in subordinea
directa a lui Raed Arafat. E drept ca, dupa ce mai multi jurnalisti au sesizat opinia publica,
intrigati fiind de grozaviile cuprinse in respectivul document, acesta a fost sters de pe site-ul ISU
Brasov. Dar, desi s-a scris si s-a vorbit destul de intens despre el, inainte ca eu sa scriu vreun
rand, Raed Arafat nu a ordonat niciun fel de ancheta legata de modul in care respectivul
document, daca ar fi fost un fals, ar fi ajuns sa fie postat pe site-ul oficial al unei institutii din
subordinea sa. Nu a avut loc nicio ancheta, nu a fost nimeni sanctionat si nu a fost furnizata
opiniei publice nicio informatie legata de modul in care ar fi ajuns sa fie postat acest material pe
care, oficial, la modul declarativ, Raed Arafat nu l-a revendicat niciodata in sensul ca ar fi fost
conceput de el.
Pentru a introduce o mica piedica in calea uitarii, eu am reluat aceasta tema si astept in

continuare, din luna septembrie a acestui an incoace, o explicatie cat de cat credibila. si, mai
ales, o explicatie directa, nu ticaloasa, de tip bila-manda-bila, din partea lui Raed Arafat. Cu atat
mai mult cu cat, de la postarea respectivului document pe site-ul ISU si pana in prezent, Raed
Arafat, prin ordine neconstitutionale, asa cum s-a dovedit, ilegale, pentru ca nu au fost publicate
in Monitorul Oficial, a si apucat sa reglementeze o parte din ceea ce era prevazut in respectivul
plan. si, in cele din urma, iata ca insusi noul ministru al Sanatatii, Alexandru Rafila, constata cu
stupoare ca Raed Arafat a preluat ostil atributii ale acestui important departament
guvernamental, mai ales acum, intr-o perioada destul de lunga, in care Romania se confrunta cu
pandemia. Tocmai acesta este motivul pentru care, in interiorul noului Executiv si totodata in
interiorul noii coalitii, are loc o adevarata batalie, pentru ca, in final, tentaculele caracatitei Arafat
sa fie taiate, iar competentele sale sa fie reduse la ceea ce normele legale prevad.
Atacul tardiv al lui Arafat este cu atat mai ticalos cu cat, invocand acea gluma de site de politie a
presei, el nu ma ataca doar pe mine, ci, hodoronc-tronc, ataca Gold FM. Ca si cand Gold FM ar fi
produs dezvaluirea despre domnia sa. Iar eu as fi fost doar un simplu instrument. in realitate, eu
am prezentat acest caz la Gold FM, in dialogul meu saptamanal de marti, de la ora 13.30, cu
Cozmin Gusa. Nu cumva Raed Arafat trage sforile in asa fel incat Gold FM sa fie si mai hartuit
decat e de catre CNA? si nu care cumva acest atac impotriva mea si a Gold FM este concertat
cu Mircea Toma, membru CNA, care, culmea coincidentei, fix ieri, deci in aceasi zi, m-a atacat
intr-un dialog purtat in institutia care-l plateste cu bani grei publici, invocand faptul ca m-as fi
manifestat drept xenofob fix in raport cu Raed Arafat? O fi platita aceasta campanie, prin care
sefului Fundatiei SMURD si totodata sefului SMURD-ului public, adica apartinand statului roman,
i se face in aceste zile un scut de aparare? Voi afla!
P.S.: si iata una dintre dovezile bunei mele credinte. Tot atunci, in data de 14 septembrie, la
finalul editorialui despre formidabila armata secreta a lui Raed Arafat, am publicat si aceste
randuri. Citez:
„Dupa aparitia in spatiul public a proiectului de act normativ si dupa primele comentarii
initiate de Iosefina Pascal si continuate ieri seara in cadrul unor dezbateri la Realitatea
Plus si Romania TV, Raed Arafat a reactionat afirmand ca aceasta mizerie legislativa nu
apartine institutiei pe care o conduce si ca proiectul este contrar Constitutiei. Daca nu e
mana lui Arafat, atunci a cui o fi? Pana la proba contrarie, am putea sa-l credem. Dar
proba contrarie ar trebui sa fie pusa la dispozitia opiniei publice chiar astazi. Cine a
atentat la ceea ce a mai ramas din democratia din Romania?
Iata comunicatul DSU:
”Va transmitem precizarea de presa publicata de DSU referitoare la un presupus act
normativ:
Avand in vedere diseminarea in spatiul public a unui document care face referire la
infiintarea Agentiei Nationale pentru Situatii de Urgenta si ca mai multe persoane au
contactat reprezentantii DSU crezand ca documentul respectiv este inititiat de acesta,
pentru corecta informare a opiniei publice, facem urmatoarele precizari:

Departamentul pentru Situatii de Urgenta se delimiteaza ferm de acest material, care
starnesti controverse, confuzie si destabilizeaza personalul din cadrul institutiilor cu rol in
gestionarea situatiilor de urgenta si nu numai.
Facem precizarea ca documentul nu a fost elaborat la nivelul Departamentului si nu
corespunde viziunii acestuia.
Mai mult, aspectele regasite in continutul proiectului in discutie, atribuit DSU, sunt
neconstitutionale, iar efectele generate imaginii si credibilitatii Departamentului sunt
evidente.
De asemenea, asiguram opinia publica de faptul ca Departamentul pentru Situatii de
Urgenta va mentine aceeasi transparenta in ceea ce priveste propunerile de acte
normative, astfel ca, ulterior elaborarii, acestea vor fi aduse in atentia cetatenilor, prin
parcurgerea etapelor de consultare si dezbatere publica.
Facem mentiunea ca aceasta precizare de presa a mai fost diseminata si acum 2 ani,
respectiv in anul 2019.”
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