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COLONIZATORII –13 ambasadori au imixtionat grav in treburile interne ale Romaniei printr-o "nota verbala"
trimisa Guvernului: "Ambasadorii Austriei, Belgiei, Canadei, Danemarcei, Frantei, Finlandei, Germaniei,
Irlandei, Olandei, Norvegiei, Suediei, Elvetiei si SUA solicita o intrevedere, in cel mai scurt timp posibil, cu
Viorica Dancila pe tema posibilelor ordonante de urgenta si a efectelor acestora asupra statului de drept".
Surse: Klemm a fost chemat de urgenta la interogatoriu in Viena

Scris de Elena DUMITRACHE | Data: 21.02.2019 18:20

Motto: "O elita instruita de catre colonizatori este principalul dusman al poporului sau" - Mahatma Gandhi
13 ambasadori, care se cred stapanii Romaniei, au incalcat uzantele diplomatice si au incercat sa o cheme la
raport pe Viorica Dancila pentru "posibilele ordonante de urgenta" privind Justitia pe care Guvernul ar urma sa le
emita! Intr-o noua incercare de imixtiune grava in treburile interne ale Romaniei, 13 ambasadori, in frunte cu cel al
Germaniei, au solicitat o intrevedere de urgenta cu premierul Viorica Dancila, in vederea unor discutii pe tema
posibilelor ordonante de urgenta si a efectelor pe care acestea le vor avea asupra statului de Drept. Apelul
ambasadorilor este facut intr-o "nota verbala" obtinuta in exclusivitate de Lumea Justitiei, care a fost
trimisa Guvernul Romaniei in data de 31 ianuarie 2019.

Germania, locomotiva pentru SUA
Conform documentului pe care il prezentam mai jos, expeditorul "notei verbale" in care se solicita o intrevedere cu
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Viorica Dancila este ambasadorul Germaniei Cord Meier-Klodt. Putem deduce ca Meier-Klodt a fost imputernicit
sa vorbeasca in numele altor 12 state europene, dar si pentru Canada si Statele Unite ale Americii, si sa ceara
explicatii prim-ministrului Romaniei despre ordonantele de urgenta pe care le-ar putea emite Guvernul. Ridicam in
acest caz problema reprezentativitatii ambasadorului Germaniei de a solicita intrevederi in numele altor 12
state, intrucat in nota verbala trimisa Guvernului Romaniei sunt invocati ambasadorii Austriei, Belgiei, Canadei,
Danemarcei, Frantei, Finlandei, Irlandei, Olandei, Norvegiei, Suediei, Elvetiei si Statelor Unite ale Americii la
Bucuresti, iar adresa este facuta sub antetul Ambasadei Germaniei la Bucuresti.
Semnalam in acest caz ca ambasadorul Germaniei si-a arogat titlul de reprezentant al unor tari precum Statele
Unite ale Americii sau Canadei, lucru care, ridica unele semne de intrebare. Data fiind situatia actuala dintre,
spre exemplu Germania si SUA, ne intrebam in ce moment a avut loc o intrevedere intre liderii acestor
state pentru a conveni cu privire la politica externa si, punctual, cu privire la modul de abordare a
problemelor interne ale Romaniei?
Avem convingerea ca acest lucru nu s-a intamplat vreodata, asa cum suntem siguri ca demersul
ambasadorilor a fost facut ad-hoc, fara vreo consultare prealabila, si in numele exclusiv al unor persoane
fizice ascunse sub titulatura de ambasadori.
Din punctul nostru de vedere, nota verbala trimisa de ambasadorul german reprezinta un abuz cras si o imixtiune
evidenta in treburile interne ale Statului roman, cu incalcarea conventiilor la care Romaniei este partea –
precum Conventia de la Viena sau Carta Natiunilor Unite – dar si a principiului care prevede ca este interzis
amestecul in treburile interne ale unui stat de catre alte state ori reprezentati ai acestora!
Hans Klemm chemat la interogatoriu in Viena
Dovada ca nota verbala si explicatiile cerute Guvernului Romaniei nu fac parte din politica tuturor celor 13 strate
este informatia pe care am aflat-o pe surse si care il vizeaza pe ambasadorul Statelor Unite ale Americii Hans
Klemm. Potrivit informatiilor pe care le detinem, la scurt timp dupa ce Ambasada Germaniei a trimisa "nota
verbala" catre Guvernul Romaniei, a fost informata si Administratia Trump cu privire la gestul ambasadorului
Klemm. Decizia lui Klemm de a trece SUA pe lista Germaniei i-ar fi infuriat atat de tare pe liderii americani
incat l-ar fi chemat de urgenta la raport, sau mai bine spus, la "interogatoriu", caci asa se numeste
procedeul la care ar fi fost supus Klemm dupa isprava sa. Si nu a fost chemat oriunde, ci in Viena, unde se
afla asa numitul centru de comanda al SUA si de unde, avem informatii ca Hans Klemm s-a intors in urma
cu doar cateva zile.
Se aude chiar ca decizia ambasadorului Klemm de a se alia cu Germania intr-un demers care afecteaza in
mod vadit indepedenta Romaniei, in conditiile in care Statul roman este partenerul SUA, ar fi si motivul
pentru care in scurt timp acesta va fi "deportat" in Statele Unite ale Americii, cu un final rusinos de mandat
de mare ambasador!
Trebuie mentionat ca tentativa celor 13 ambasadori de a discuta cu premierul Viorica Dancila despre
posibilele ordonante de urgenta ale Guvernului a esuat lamentabil, pana la aceasta ora, din cate cunoastem
noi, neavand loc o astfel de intrevedere.
Iata ce contine scrisoarea pe care ambasadorul Germaniei a trimis-o Guvernului Romaniei:
"Ambasada Republicii Federale Germania la Bucuresti prezinta salutul sau Ministerului Afacerilor Externe al
Romaniei si are onoarea de a-i transmite urmatoarele:
Ambasadorii Austriei, Regatului Belgiei, Canadei, Danemarcei, Frantei, Finlandei, Germaniei, Irlandei, Tarilor de
Jos, Norvegiei, Suediei, Elvetiei si Statelor Unite ale Americii la Bucuresti solicita o intrevedere, in cel mai scurt
timp posibil, cu prim-ministrul Romaniei, doamna Viorica Dancila, pe tema posibilelor ordonante de urgenta si a
efectelor acestora asupra statului de drept in Romania".
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Iata cine sunt persoanele fizice care sub functia de ambasadori si-au permis sa solicite o intrevedere
Vioricai Dancila pentru a cere explicatii cu privire la ordonantele de urgenta pe care Guvernul Romaniei
intentiona sa le emita, si despre care semnatarii scrisorii sustineau ca vor avea efecte asupra statului de
drept:
Ambasadorul Austriei – Isabel Rauscher
Ambasadorul Regatului Belgiei – Thomas Baekelandt
Ambasadorul Canadei – Kevin Hamilton
Ambasadorul Danemarcei – Soren Jensen
Ambasadorul Frantei – Michele Ramis
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Ambasadorul Finlandei – Paivi Pohjanheimo
Ambasadorul Germaniei – Cord Meier-Klodt
Ambasadorul Irlandei – Derek Feely
Ambasadorul Tarilor de Jos (Olanda) – Stella Ronner Grubacic
Ambasadorul Norvegiei – Lise Nicoline Kleven Grevstad
Ambasadorul Suediei – Anneli Lindahl Kenny
Ambasadorul Elvetiei – Urs Herren
Ambasadorul Statelor Unite ale Americii – Hans Klemm
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Iata ce prevede Conventia de la Viena cu privire la relatiile diplomatice, incheiata la 18 aprilie 1961 si
ratificata de Statul Roman inca din anul 1968:
"Articolul 41
1. Fara prejudiciul privilegiilor si imunitatilor lor, toate persoanele care beneficiaza de aceste privilegii si imunitati au
datoria de a respecta legile si regulamentele statului acreditar. Ele au, de asemenea, datoria de a nu se
amesteca in treburile interne ale acestui stat."
2. Toate problemele oficiale tratate cu statul acreditar, incredinate misiunii de catre statul acreditant, trebuie sa fie
tratate cu Ministerul Afacerilor Externe al statului acreditar sau prin intermediul sau, sau cu oricare alt minister
asupra caruia se va fi convenit".
Iata ce prevede Carta Natiunilor Unite, adoptata in 26 iunie 1945 si publicata in Monitorul Oficial din 26
iunie 1945:
"Articolul 2:
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1. Organizatia este intemeiata pe principiul egalitatii suverane a tuturor Membrilor ei.
7. Nici o dispozitie din prezenta Carta nu va autoriza Natiunile Unite sa intervina in, chestiuni care apartin
esential competentei interne a unui Stat si nici nu va obliga pe Membrii sai sa supuna asemenea chestiuni spre
rezolvare pe baza prevederilor prezentei Carte; acest principiu nu va aduce insa intru nimic atingere aplicarii
masurilor de constringere prevazute in Capitolul VII."
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