Scandal
diplomatic
fără
precedent după chiolhanul
organizat la pensiunea Curtea
dintre Vii – VIDEO
România Tv a prezentat, în cursul zilei de ieri, înregistrări
explozive cuprinzând detalii ale vizitei efectuate de Achim
Irimescu, ministrul Agriculturii, în zona județului Călărași.
Acesta a fost însoțit de o delegație oficială a statului
Kuweit, condusă de ministrul Lucrărilor Publice, Agriculturii
și Relațiilor cu Parlamentul, Ali Saleh Al Omair. S-au
consumat cantități impresionante de alcool, iar cei doi
miniștri au plecat burdușiți. Au luat în portbagaj, conform
mărturiei șefului de sală de la pensiunea Curtea dintre Vii
Ostrov, 120 de litri de palincă și 60 de sticle cu vin. Pentru
mult mai puțin, Decebal Traian Remeș, și el tot în calitate de
ministru al Agriculturii, a ajuns la pușcărie. Au plecat întro stare de beție avansată. Evenimentele s-au derulat în cursul
serii de miercuri, 24 august 2016.
Fără puncte de vedere
A doua zi, cei doi miniștri, în drum spre o fermă din județul
Buzău, pe raza municipiului Slobozia, au fost victimele unui
accident de circulație. S-au ales cu fracturi de piramidă
nazală. Ministrul Lucrărilor Publice, Agriculturii și
Relațiilor cu Parlamentul al statului Kuweit, Ali Saleh Al
Omair, a refuzat să fie tratat în România, la Spitalul Elias,
acesta ajungând la un spital din Frankfurt pe Main, Germania.
La Curtea dintre Vii, petrecerea a ținut 4 ore. Există
mărturii că ambii miniștri au fost duși mai mult pe brațe la
autoturisme, din cauza beției. După accident, cei doi miniștri
implicați în acest scandal nu au dorit să exprime puncte de

vedere. Totul s-a transformat într-un scandal diplomatic fără
precedent. Musulmanilor le este interzis consumul de băuturi
alcoolice. S-au cerut rapoarte oficiale despre accident.
Tratația de la pensiunea Curtea dintre Vii Ostrov ar urma să
se compenseze cu semnături acordate de ministrul Irimescu, pe
actele emise de această firmă. Numai vinul luat la pachet, de
cei doi oficiali, valorează 2.100 lei.
Anchetă preluată de Parchetul General
Reputatul doctor Nicolae Bacalbașa, președinte al Consiliului
Județean Galați, într-o intervenție telefonică făcută pentru
postul de televiziune România Tv, a spus că suntem o țară
tristă, plină de umor.
Ce s-a întâmplat este un fapt absolut regretabil. Ăl mai
țepuit din povestea asta este bietul ministru din Kuweit,
musulman care nu are voie să bea și care acum probabil are și
el răfuieli și dușmani în țară. Ce s-ar fi spus, chiar la
posturile de televiziune, dacă un doctor, care a operat cum
m-a operat pe mine un coleg, acum, ar fi plecat cu 120 de
litri de țuică acasă? Deci chestia cu protocolul… mai încet!
Îmi pare foarte rău de domnul ministru… Irimescu pentru că el
a vrut să vândă. Când vinzi, faci și pe dracu-n patru.
S-a amintit că nu s-a discutat, la nici un nivel, despre
alcoolemia șoferului care conducea autoturismul în care se
aflau cei doi demnitari. Ancheta în acest caz a fost preluată
de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a
României.
Un escroc notoriu vorbește de probitate morală
Într-un punct de vedere exprimat de conducerea firmei Ostrovit
SA, semnat de Oana Belu și remis unei publicații obscure, de
la Călărași, se arată: „Articolul pe care l-ați prezentat
dumneavoastră (România Tv – n.n.), cuprinde informații
trunchiate, mincinoase și care nu au legătură cu realitatea.

Prejudiciul pe care aceste informații false îl aduc, nu
vizează doar imaginea societății noastre, ci privesc relațiile
existente la nivelul celor două state implicate, punând în
pericol relațiile diplomatice și imaginea României în lume.”
Într-o intervenție telefonică făcută la același post de
televiziune, un individ, care s-a prezentat Ion Bălașa și că
ar avea calitatea de ziarist, a afirmat că nimic din cele
spuse de angajatul firmei pensiunii Curtea dintre Vii nu este
adevărat: „Au fost cel puțin 30 de oameni a căror probitate
morală și profesională nu poate fi contestată”. Ion Bălașa,
cunoscut călărășenilor drept Nelu Bălașa, este un escroc
notoriu, care activează într-o firmă în care nu are nici un
fel de calitate. S-a afirmat că a vrut să se spânzure, fiind
împrumutat la cămătari.

