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CONSTITUTIA, MODIFICATA PRIN HG – Liviu Dragnea se dezlantuie dupa ce Senatul a votat proiectul de lege
care ii va permite Executivului sa aboleasca drepturile si libertatile romanilor prin hotarare de Guvern, nu prin
lege: „Constitutia este incalcata prin simple Hotarari de Guvern, dupa cum dicteaza interese meschine de
moment ale unor tradatori pentru care sanatatea cetatenilor nu e decat un pretext... Senatul aproba inrobirea
romanilor, instigarea la dusmanie si marginalizarea nevaccinatilor”

Scris de V.B. | Data: 24.09.2021 14:47

Senatul Romaniei a comis doua abominatii dintr-un foc miercuri, 22 septembrie 2021, cand a votat proiectul de
lege privind certificatul verde (click aici pentru a citi): a permis ca insasi Constitutia sa fie modificata prin hotarare
de Guvern si a incalcat nepermis de mult drepturile si libertatile romanilor nevaccinati, practic inrobindu-i.

Cel care s-a revoltat din aceasta cauza joi, 23 septembrie 2021, a fost ex-presedintele PSD Liviu Dragnea (foto),
sustinator al noului partid Alianta pentru Patrie, fondat de Codrin Stefanescu.
In acelasi context, Dragnea le-a reprosat introducerea dictaturii pandemice nu doar senatorilor de la PNL,
USR-PLUS si UDMR (care au votat proiectul de lege), ci si celor de la PSD, care nu au votat impotriva
monstruozitatii legislative, ci doar s-au abtinut.
Dupa cum veti vedea mai jos in postarea de pe Facebook a lui Liviu Dragnea, politicianul cere publicarea listei
nominale a tuturor celor care au votat proiectul certificatului digital COVID-19. Mentionam ca aceasta lista este deja
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disponibila facand click aici. In general, votul electronic al oricarei sedinte de plen a Senatului il gasiti dand click
aici. Pentru Camera Deputatilor, faceti click aici. In fiecare caz, aveti la dispozitie calendarul sedintelor de plen.

Iata postarea de pe Facebook, pe care Liviu Dragnea a insotit-o de imaginea
de mai jos:
„PNL - USR PLUS - UDMR si PSD introduc dictatura si legifereaza taierea drepturilor si libertatilor
cetatenilor romani!
Constitutia Romaniei este incalcata prin simple Hotarari de Guvern, dupa cum dicteaza interese meschine
de moment ale unor tradatori pentru care sanatatea cetatenilor nu este decat un pretext.
Certificatul digital este impus in Romania prin Hotarare de Guvern! De cand Constitutia tarii este
modificata printr-o Hotarare de Guvern?
Senatul Romaniei aproba inrobirea romanilor si instigarea la dusmanie si marginalizarea cetatenilor
nevaccinati.
Proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de Urgenta 68/2021, care stabileste ca Certificatul digital, sa fie
introdus in Romania prin Hotarare de Guvern, a fost votat in Senatul Romaniei.
Doar 11 senatori au fost impotriva, 86 nu s-au opus (45 de la putere au votat "pentru", 41 de la PSD s-au abtinut).
Senatul Romaniei trebuie sa publice lista nominala a acestui vot!”
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