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EDICTUL DEMOCRATIEI SI STATULUI DE DREPT – Senatoarea Diana Sosoaca a scris manifestul
protestatarilor anti-restrictii pandemice: „Poporul roman e suveran si liber. Nimeni nu poate trece peste
suveranitate, nici macar UE, NATO, OMS, ONU si alte entitati suprastatale... Cetatenia romana va putea fi
retrasa oricui n-a dobandit-o prin nastere daca actioneaza contra intereselor statului si poporului roman,
impune restrangeri de drepturi, libertati, ameninta copiii, impune acte medicale obligatorii”

Scris de Valentin BUSUIOC | Data: 04.10.2021 15:35

Trebuie aruncat in inchisoare oricine va mai indrazni sa oblige ori sa constranga romanii la acte medicale impotriva
vointei lor – inclusiv sa discrimineze persoanele nevaccinate, cere senatoarea Diana Iovanovici-Sosoaca (foto),
in manifestul intitulat „Edictul democratiei si statului de drept in Romania” pe care ea l-a semnat si l-a citit
sambata, 2 octombrie 2021, la protestul desfasurat in Piata Victoriei din Bucuresti impotriva abuzurilor pandemice
la care se deda regimul Iohannis-Citu-Arafat.

Diana Sosoaca a precizat pentru Lumea Justitiei ca evenimentul de sambata a fost notificat la Primaria Capitalei
drept Congresul Poporului Roman – entitate care de altfel isi asuma manifestul de mai jos. Sosoaca a adaugat ca
zilele acestea va depune manifestul in Parlament, ca declaratie politica, si il va trimite catre Presedintie si Guvern.
In esenta, senatoarea pledeaza pentru respectarea libertatii si a suveranitatii poporului roman si pentru tragerea
urgenta la raspundere a tuturor celor care atenteaza la siguranta si economia nationala, dar mai ales la libertatea
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individuala – libertate batjocorita cras in ultimul an si jumatate, in numele pandemiei.
Accentul este pus nu doar pe combaterea constrangerilor vacciniste, ci si pe revenirea la normal in sistemul de
invatamant, astfel incat copiii sa nu mai fie privati de o educatie normala, cu prezenta fizica, in banci.
De asemenea, Diana Iovanovici-Sosoaca militeaza pentru tragerea la raspundere a oricui va mai indrazni sa
incalce libertatea religioasa a romanilor – cum s-a intamplat in starea de urgenta si in primele luni ale starii de
alerta.
Nu in ultimul rand, senatoarea solicita retragerea cetateniei oricui intreprinde actiuni impotriva poporului roman –
inclusiv in cazul lui Raed Arafat, fata de care Diana Sosoaca solicita retinerea si arestarea de urgenta. Sosoaca
precizeaza ca nu este vorba despre cei care au dobandit cetatenia romana prin nastere – caz in care art. 5 alin. 2
din Constitutie interzice retragerea ei.

Prezentam textul complet al manifestului:
„Congresul Poporului Roman
Edictul democratiei si statului de drept in Romania
02.10.2021
Piata Victoriei, Bucuresti
Adunarea Poporului edicteaza:
1. Poporul roman este suveran. Nimeni nu poate trece peste suveranitatea poporului roman, nicio
persoana fizica sau juridica, nicio entitate statala romaneasca sau straina, nici macar Uniunea Europeana,
NATO, OMS, ONU si celelalte entitati asa-zis suprastatale. Poporul roman nu are conducere suprastatala!
2. Poporul roman este liber! Poporul roman nu accepta imixtiunea politica, sociala sau de orice natura a
niciunei alte puteri, unui stat, unei entitati de orice natura, a niciunui alt popor sau asa-zise puteri! Poporul
roman se guverneaza singur, suveran, independent si de sine-statator!
3. Romania este stat national, suveran si independent, unitar si indivizibil. Ceea ce inseamna ca nimeni nu
are dreptul sa solicite autonomie teritoriala, pe niciun fel de criteriu, regionalizare care sa duca la
autonomie teritoriala, nu poate cere modificarea granitelor teritoriale decat in sensul largirii acestora prin
reunirea cu teritoriile care ne-au fost smulse cu forta de puterile straine, nimeni nu poate impune Romaniei
ce sa faca cu bogatiile ei si cu poporul ei, nimeni nu mai poate provoca in niciun mod emigrarea romanilor,
segregarea lor pe niciun motiv.
4. Limba oficiala in Romania este limba romana. Nicio alta limba nu poate fi folosita in institutiile statului
decat limba romana. Statul roman va depune toate eforturile pentru ca cetatenii romani care nu cunosc
limba romana sa invete limba oficiala a statului roman, astfel ca toti cetatenii romani sa aiba parte de
egalitate de sanse. Cetatenii romani care au fost obligati indirect sa nu cunoasca limba romana vor
beneficia de translatori autorizati care sa ii ajute in relatiile cu institutiile statului roman si vor fi ajutati sa
invete limba romana. Acest lucru nu va aduce atingere pastrarii identitatii culturale si pastrarii traditiilor
cetatenilor de alta etnie, care vor putea nestingheriti sa isi pastreze identitatea culturala, religioasa,
sociala, traditionala, istorica. Insa este obligatoriu ca toti cetatenii romani sa cunoasca limba romana.
5. Cetatenia romana va putea fi retrasa oricarui cetatean care nu a dobandit-o prin nastere, in cazul in care
acesta actioneaza impotriva intereselor statului roman, al poporului roman, ameninta natia si statul roman,
impune restrictii si restrangeri de drepturi si libertati, ameninta cu moartea sau cu contagiozitatea unei
boli, care abuzeaza de lege si statutul functiei pe care o detine, care ameninta copiii si impune acte
medicale obligatorii, care abuzeaza psihic si emotional copiii, care aduce atingere drepturilor si libertatilor
cetatenesti ale romanilor! Orice cetatean roman care se considera afectat poate actiona in judecata orice
persoana, oficiala sau nu, care incalca drepturile si libertatile cetatenesti! Termenele de judecata vor fi
scurte, acordate din 48 in 48 de ore. In cazul in care va fi gasit vinovat, acestuia i se va retrage cetatenia
romana si va putea fi expulzat in termen de 24 de ore de la ramanerea definitiva a hotararii. In acest sens,
poporul roman decreteaza ca retrage cetatenia romana lui Raed Arafat, pe care il condamna la inchisoare
pe viata! Solicitam Parchetului General retinerea si incarcerarea lui!
6. Numai persoanele cu cetatenie romana si exclusiv cu cetatenie romana pot sa fie alese in functiile
publice! Cei care au doua sau mai multe cetatenii vor trebui sa renunte la celelalte si sa ramana doar cu
cetatenia romana!
7. Incepand de azi, 02.10.2021, poporul roman anuleaza starea de alerta, starea de urgenta si decide
abrogarea legilor 55/2020, 136/2020, a tuturor hotararilor CNSU, de Guvern, decrete prezidentiale,
ordonante de urgenta care au legatura cu starea de alerta si starea de urgenta.
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8. Incepand de azi, 02.10.2021, poporul roman decreteaza anularea pandemiei de Covid-19 in Romania si
recuperarea drepturilor si libertatilor cetatenesti!
9. Incepand de azi, 02.10.2021, poporul roman decreteaza destituirea din functia de presedinte al Romaniei
a lui Klaus Werner Iohannis, demiterea intregului guvern si al tuturor directorilor, sefilor, secretarilor de
stat, destituirea din functiile de conducere a tuturor conducatorilor serviciilor secrete existente in
Romania, retinerea de catre parchete a tuturor politicienilor implicati in procesul de deznationalizare,
distrugere a tarii, a economiei, emigrarii romanilor, predarea lor justitiei si condamnarea lor pentru crime
impotriva umanitatii, inalta tradare si tradarea poporului roman si a Romaniei!
10. Poporul roman declara nule absolut toate contractele de privatizare a industriei Romaniei incheiate incepand cu
1990 si recuperarea industriei, reintroducerea patrimoniului in proprietatea statului roman, proprietatea statului fiind
inalienabila, toate aceste contracte fiind incheiate cu incalcarea dispozitiilor constitutionale!
11. Poporul roman decide redeschiderea tuturor minelor de carbune si folosirea inventiilor oamenilor de stiinta
romani pentru a le face functionale si nepoluante, plafonarea preturilor la utilitati si subventionarea acestora pentru
ca poporul roman sa poata avea un trai decent, cel putin.
12. Vaccinarea nu este si nu va fi obligatorie niciodata. Orice persoana va indrazni sa promoveze
obligativitatea unui act medical, conditionarea oricarui act de viata de un act medical se va considera ca
este dusman al poporului roman si va fi retinuta imediat si deferita justitiei pentru instigare la omor. Orice
obligativitate a unui act medical se constituie in infractiune si atentat la viata omului!
13. Nicio persoana nu poate exercita presiuni, amenintari, constrangeri, etc. asupra copiilor pentru a
semna acte, a accepta procedee medicale sau vaccinare, mai ales in ceea ce priveste Covid-19; in sens
contrar, va fi condamnat la inchisoare pe viata!
14. Invatamantul se va desfasura liber de orice constrangeri, presiuni si amenintari, obligativitati etc,
acesta exercitandu-se intr-un cadru liber, linistit, in care copilul sa vina cu placere la scoala, iar profesorii
vor trebui triati astfel incat sa aiba har pedagogic, sa iubeasca Romania si poporul roman si sa aiba
respect fata de istoria si traditiile poporului roman!
15. Poporul roman nu va mai purta niciodata masca, nu va arata niciun act cu privire la starea de sanatate
pentru a intra in institutii, locuri publice sau private, orice acte de control al sanatatii pentru a-ti trai viata
normal fiind considerate a fi tortura, hartuire si incalcarea drepturilor omului!
16. Niciun cetatean roman nu va putea fi vreodata constrans, interzis, limitat in dreptul sau cu prvire la exercitarea
drepturilor la credinta! Dumnezeu este totul si noi suntem fiii lui Dumnezeu! Orice persoana care va indrazni sa
restranga, anuleze, conditioneze dreptul la credinta si la Dumnezeu se considera ca a savarsit infractiunea de
tradare si va fi condamnat la inchisoare pe viata. Nimeni nu va putea interzice, restrange, conditiona procesiunile
religioase, slujbele etc.
17. Poporul roman declara Romania libera, independenta fata de orice putere a lumii! Poporul roman se declara
liber, independent si suveran! Din acest moment, Romania va depune toate eforturile pentru instituirea unui guvern
de uniune nationala format doar din profesionisti!
18. Toate partidele care au condus Romania la dezastru in acesti 31 de ani sunt scoase in afara legii, interzise si
membrii lor care au avut functii de decizie in stat sau au fost complici la actiuni de subminare a economiei nationale
sau acte de tradare a poporului roman si a tarii vor fi deferiti de urgenta justitiei! PNL, UDMR, USR-PLUS sunt
scoase in afara legii, in prima faza!
19. Trusturile mass-media si jurnalistii, televiziunile care au indus panica, teroarea in cetatenii romani, care au
interzis aparitia unor medici, juristi, politicieni, luptatori civici, preoti, cetateni romani etc care aveau si alte opinii
decat cele ale Guvernului si institutiilor statului in pandemia de Covid-19, care au interzis dreptul la libera
exprimare, opinie etc in aceasta pandemie vor fi imediat anchetati si deferiti justitiei pentru a fi condamnati pentru
rele tratamente aplicate minorului, instigare la omor, hartuire, inducerea in eroare a opiniei publice cu informatii
false, incalcarea drepturilor omului! Niciunul dintre cei gasiti vinovati nu vor mai putea sa isi exercite profesia de
jurnalist si nici sa emita opinii publice!
20. Magistratii care nu au dat curs prevederilor legale si au refuzat sa respecte legea, fiind influentati si
ascultand de ordine politice, precum si juristii, politistii, jandarmii care au incalcat drepturile si libertatile
cetatenesti vor fi de urgenta retinuti si anchetati, judecati in regim de maxima urgenta pentru incalcarea
dreptului cetateanului roman de a avea acces liber la justitie, la un proces echitabil si mai ales pentru
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faptul ca au executat comenzi politice prin care au adus atingere drepturilor si libertatilor fundamentale,
precum si pentru refuzul de a ancheta persoanele implicate politic, clasand dosarele penale si refuzand
astfel sa ii ancheteze! Toate plangerile penale formulate impotriva lui Iohannis, Citu, Orban, Tataru, Arafat,
Voiculescu si a tuturor celorlalti ministri si politicieni in functii publice vor fi repuse pe rol si anchetate in
regim de maxima urgenta. Toate decesele din timpul pandemiei de Covid vor fi anchetate de urgenta, cei
peste 30.000 de morti cerand dreptate!
21. Avand in vedere ca UE a devenit un factor de putere care isi permite sa se implice si sa influenteze
deciziile pe plan national, incalcand grav Constitutia Romaniei, economia romaneasca este subminata de
la nivel european, poporul roman este cobaiul experimentelor sociale ale UE, iar cetatenii romani nu sunt
egali in drepturi cu cetatenii celorlalte state-membre UE, fiind considerati cetateni de lumea a treia, ni se
fura bogatiile tarii pas cu pas cu aportul UE, ni se incalca traditiile si istoria, ni se anuleaza identitatea si
credintele, UE fiind factorul declansator si decisiv in adoptarea si implementarea tuturor deciziilor
impotriva esentei neamului romanesc, solicitam iesirea din UE, deci ROEXIT! Solicitam de urgenta
organizarea unui referendum!
21. Acest edict se va completa si se va depune in Parlament! Va fi comunicat tuturor institutiilor statului ca edictul
poporului roman!
Poporul unit invinge! Dumnezeu a invins in Romania!
Redactat de senator av. Diana Iovanovici-Sosoaca”
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