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ALEGERI CU SECURISTII IN CEAFA – Avocatul Gheorghe Piperea avertizeaza: „Cred ca suntem singura tara
UE ce implica securisti in colectarea si procesarea voturilor si in ajustarea rezultatelor. Cei din STS sunt
securisti chiar mai adanci si mai insidiosi decat cei care se ocupa cu protocoalele si cu oligopolizarea
economiei... Cum e posibil sa ai 19 milioane votanti si 16 milioane cetateni cu varsta de minim 18 ani?
Guvernul e obligat sa elimine prin OUG securistii din procesul votului”

Scris de Valentin BUSUIOC | Data: 18.06.2019 15:48

Guvernul Romaniei este obligat sa dea o ordonanta de urgenta prin care sa elimine serviciile secrete din procesul
electiv si de numarare a voturilor. Este semnalul de alarma tras de catre avocatul Gheorghe Piperea (foto), care
avertizeaza ca in caz contrar va persista riscul fraudarii alegerilor.
Profesorul universitar pune accentul pe Serviciul de Telecomunicatii Speciale, pe ai carui membri ii prezinta drept
„securisti chiar mai adanci si mai insidiosi” decat cei din SRI, semnatari ai celebrelor protocoale cu PICCJ,
Inalta Curte si alte institutii de forta.

Singura institutie care ar trebui sa aiba atributii legate de procesul de votare si de centralizare a voturilor ar trebui
sa fie Autoritatea Electorala Permanenta, prin judecatorii care activeaza in cadrul acestei institutii, incheie maestrul

page 1 / 2

Piperea.

Nici presedintele Klaus Iohannis nu scapa de revolta lui Gheorghe Piperea, avocatul calificandu-l pe acesta drept o
„marioneta a securistilor” si dand de inteles ca locatarul de la Cotroceni nu este deloc strain de persistenta
abuzurilor din procesul de votare.

Iata mesajul postat pe pagina de Facebook a lui Gheorghe Piperea duminica, 16 iunie 2019:

„Eu nu inteleg de ce in Romania este implicat in alegeri un serviciu secret - serviciul de telecomunicatii speciale
(STS).

Cred ca suntem singura tara membra a UE care implica niste securisti in colectarea si procesarea voturilor
si in ajustarea rezultatelor alegerilor.

Cei din STS sunt securisti chiar mai adanci si mai insidiosi decat cei care se ocupa cu protocoalele 'pa
justitie' si cu oligopolizarea economiei pentru a putea fi mai usor controlata. Acesti securisti utilizeaza si
acum niste softuri create in 2009 de firmele lui Sebastian Ghita, firme care s-au ocupat si cu softul necesar
cardului electronic de santatate, avand in serverele proprii (foarte probabil, share-uite cu STS) o enorma
baza de date pe baza careia algoritmii au ajuns sa ne cunoasca mai bine si mai precis decat ne cunoastem
noi insine.

Si mai e ceva ce nu inteleg: cum este posibil sa ai 19 milioane de votanti si 16 milioane de cetateni cu
varsta de minim 18 ani, adica, varsta de la care exista si drept de vot?

Cred ca, pentru a nu mai avea fraude, falsificari ale votului si suspiciuni de trucare a rezultatelor votului,
guvernul este obligat ca, prin ordonanta de urgenta, sa elimine naibii securistii din procesul democratic al
votului, dand AEP competentele si banii necesari pentru a implementa un sistem electronic propriu de
colectare a voturilor, independent de STS si de ceilalti securisti, procesarea rezultatelor fiind data in
competenta judecatorilor.

In caz contrar, riscam sa avem in continuare un presedinte-marioneta a securistilor sau un bufon, pe 'modelul'
ucrainian”.
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