TRADAREA SERVICIILOR – Vintu acuza: “Aceste servicii au fost penetrate iar ofiterii lor, in mare parte
recrutati de servicii straine, cu preponderenta americane, au devenit slugi care actioneaza la comanda noilor
stapani, impotriva intereselor acestei natii... Cei care zbiara din toti bojocii impotriva amnistiei, prin gura
acestor securisti, sunt statele ostile Romaniei”. Iohannis l-a bagat in ceata: “Cum se descurca cand primeste
un ordin de la nemti si unul de sens contrar de la americani?”
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Dezvaluiri - Evenimente

Serviciile de informatii romanesti au fost penetrate prin
racolarea ofiterilor de catre structuri straine, in special cele americane, astfel incat acestia au ajuns sa actioneze la
comanda noilor stapani impotriva intereselor noastre nationale. Acuzatia este lansata de omul de afaceri Sorin
Ovidiu Vintu, si nu este deloc una de neglijat, in conditiile in care asa cum se stie in ultimii ani o serie de ofiteri
ai serviciilor secrete romanesti au fost decorati de puteri straine, asa cum s-a intamplat spre exemplu in
cazul generalului SRI Florian Coldea facut Cavaler al Ordinului National al Meritului de ambasadorul Frantei
la Bucuresti (foto).
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Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, de marti, 19 decembrie 2018, Sorin Ovidiu Vintu abordeaza si problema
aministiei si gratierii, masuri despre care precizeaza ca nu este interesat in mod direct, avand in vedere ca mai are
de executat cateva luni de inchisoare. In ceea ce priveste amnistia, Vintu considera ca aceasta masura, impotriva
careia striga toti securistii, nu este dorita intrucat ar lasa anumite grupari din serviciile secrete fara instrumentul de
santaj. Referindu-se la gratiere, Vintu subliniaza ca un asemenea act este necesa pentru romanii care stau
nevinovati in pusacarii. “Gratierea este necesara atat pentru cei care stau nevinovati prin puscarii, cat si pentru o
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seama de oameni pe care nevoia i-a obligat sa incalce pentru prima oara legea. Este un act de omenie”, sustine
Vintu.
Pe de alta parte, in aceeasi postare, Sorin Ovidiu Vintu se refera si la presedintele Romaniei Klaus Iohannis.
Ocazie cu care dezvaluie ca are o mare dilema in legatura cu acesta: “Cum se descurca cand primeste un ordin
de la nemti si unul de sens contrar de la americani?”.
Iata postarea lui Sorin Ovidiu Vintu:
“Pro amnistie, pro gratiere
Aveam despre el o parere proasta, construita din diverse aparitii publice. Un politician superficial, extravagant si
exhibitionist. Apoi l-am cunoscut personal si am ramas surprins: un tip cu principii ferme, cu valori liberale in care
credea cu tarie, imun la compromisuri ideologice, cu o inteligenta usor peste medie si mult bun simt. M-am bucurat
cand a preluat sefia PNL. Am crezut ca dreapta si-a gasit, in sfarsit, un lider autentic dupa asasinarea politica a lui
Crin Antonescu, comisa de securisti cu mana lui Iohannis. Am crezut ca Ludovic Orban va fi capabil sa creeze din
PNL o a doua ancora de stabilitate politica, atat de necesara bunei functionari a statului.
Iti dai seama cu cata tristete l-am privit cu topaia ca un marsupial prin Piata Victoriei, calcand practic in picioare
toate valorile in care credeam. Tristetea mi s-a amplificat atunci cand, intr-un prim-plan surprins de camerele unei
televiziuni, i-am vazut chipul: avea privirea unui condamnat urcat pe esafod, care incearca sa braveze afisand un
zambet incremenit si care-i transforma intreaga figura intr-un soi de 'rigor mortis'. Cu fiecare topaitura mai murea
ceva in el.
Constrangerea exercitata de securisti prin intermediul dosarelor penale (este irelevant daca erau fabricate sau nu)
l-au transformat pe Orban dintr-un politician care ar fi putut aduce folos acestei natii, intr-o marioneta manuita cu
cinism. L-au pus sa topaie in Piata Victoriei, l-au silit sa accepte sustinerea la Presedintia Romaniei pe hahalera aia
de Iohannis, sa-l transforme intr-un caine de paza al abuzurilor si nedreptatilor care au distrus toate toate centrele,
nealiniate, de putere din Romania.
Cazul lui Orban nu este singular. Alte sute sau mii de oameni politici de pe tot cuprinsul tarii sunt obligati
sa topaie la comanda, sa fluiere la comanda si, de ce nu, sa fure la comanda. Iata de ce, generatie,
securistii si slugile lor lupta cu atata indarjire impotriva amnistiei. Toate dosarele pe care s-au straduit sa le
fabrice, toata influenta pe care o au in tot ce inseamna stat se duce dracului. Iar cea mai cumplita tragedie
pentru ei ar fi daca politicienii si-ar recapata liberul arbitru, daca ar gandi si ar actiona dupa propria lor
constiinta.
Este gresit sa crezi, generatie, ca urasc serviciile de securitate sau pe slujbasii lor. Daca acolo ar fi ofiteri
de informatii loiali tarii, n-as avea nimic impotriva puterii lor. Acolo exista o media a inteligentei cu mult
peste media de inteligenta a clasei politice si, daca ar lucra pentru interesele tarii, am fi cu mult mai
avansati decat acum. Din nefericire, urmare a imbecilitatii si servilismului lui Basescu, aceste servicii au
fost penetrate iar ofiterii lor, in mare parte recrutati de servicii straine, cu preponderenta americane, au
devenit astfel niste slugi care actioneaza la comanda noilor stapani, impotriva intereselor acestei natii. In
realitate, cei care zbiara din toti bojocii impotriva amnistiei, prin gura acestor securisti, sunt statele ostile
Romaniei, state care decid in functie de interesele lor, durandu-i fix in sosoni de ce se intampla cu
Romania si natia ei.
Generatie, pledez pentru amnistie nu din interese personale, oricat s-ar mai agita astia. Mai am doar cateva
luni de captivitate. Singurul meu interes este sa mi se rejudece dosarele de catre judecatori cu stiinta de
carte, inteligenti, cu bun simt si care sa nu tremure de frica securistilor din pricina vreunui schelet uitat
prin dulapuri sau care sa nu ia sacose cu euro de la cei care m-au jefuit.
Pledez pentru amnistie avand convingerea ferma prin care, buni sau rai, tampiti sau destepti, spagari sau
cinstiti, politicienii romani vor avea libertatea sa gandeasca si sa actioneze si pentru binele acestei natii.
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Este singura cale prin care se poate obtine pacea sociala. Este singura cale prin care securistii si stapanii
lor vor fi pusi cu botul pe labe. Este primul pas in recastigarea identitatii nationale. Gratierea este necesara
atat pentru cei care stau nevinovati prin puscarii, cat si pentru o seama de oameni pe care nevoia i-a
obligat sa incalce pentru prima oara legea. Este un act de omenie. Ca si in cazul amnistiei, nici de gratiere
nu am nevoie. Nu ma intereseaza iertarea nimanui. Viata m-a invatat sa cumpar, nu sa cersesc.
Oricum, cei care fac spume la gura de frica amnistiei si gratierii pot sta linistiti. In ciuda unui discurs foarte bine
scris si foarte bine interpretat, Dragnea nu va face absolut nimic. Tot ce s-a auzit si vazut a fost un exemplu de
inflacarare al carui final se va dovedi a fi un juvenil ante portas. Adica exact de am patit eu pe la 17 ani, cand o
pustoaica implicata intr-o tragedie m-a parat grupului de prieteni din care faceam parte amandoi si pe care, de
rusine, nu l-am mai frecventat niciodata.
Cu speranta, generatie, ca tu nu vei trece prin astfel de situatii, jenante pe moment si amuzante mai tarziu, iti
doresc un Craciun minunat oriunde te afli.
P.S. M-a impresionat profund atitudinea demna, darza si consecventa a presedintelui vostru. Intre nevasta si
justitie, Klaus Werner Iohannis a ales justitia. Sunt totusi cateva intrebari care ma framanta:
1. Cine dracu i-a inchis 27 de dosare penale?
2. De ce nu a fost condamnat penal cand instantele in care domnia sa crede au decis ca a furat cel putin o
casa?
3. Cine i-a ordonat sa se lege cu lanturile de usa Guvernului?
4. Cum dracu de nu are niciun fel de empatie cu cei de aceeasi teapa cu el?
5. Cum se descurca cand primeste un ordin de la nemti si unul de sens contrar de la americani?”
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