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GATA CU ABUZURILE PE STARE DE URGENTA – Iata hotararea Parlamentului care l-a scos din minti pe Klaus
Iohannis si l-a facut sa isi verse fierea pe majoritatea parlamentara, pe care, ca un extremist, a infierat-o ca
fiind “nelegitima”. Iohannis a turbat ca Parlamentul a impus respectarea Drepturilor Omului, pentru incalcarea
carora Guwernerul a facut derogare de la CEDO (Hotararea)
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Lumea Justitiei prezinta hotararea care pur si simplu l-a scos din minti pe presedintele Romaniei Klaus
Iohannis (foto), facandu-l sa se comporte asemeni unui dictator si sa ameninte partidele politice care nu ii executa
ordinele si nu i se supun. Mai exact, este vorba despre hotararea prin care Parlamentul Romaniei a
incuviintat joi, 16 aprilie 2020, prelungirea starii de urgenta instituite de Iohannis, dar a impus o serie de
prevederi menite sa stopeze comiterea de abuzuri de catre regimul Iohannis.
Cele mai importante articole adoptate de Parlamentul Romaniei privesc respectarea Drepturilor Omului. Aspect pe
care, asa cum ne-a dovedit in ultimii ani, Iohannis nu pune mare pret, acesta erijandu-se in sustinatorul abuzatorilor
si al institutiilor de forta. Astfel, Parlamentul a decis ca restrangerea unor drepturi sau libertati se va dispune
doar prin acte normative cu putere de lege, iar aceste masuri trebuie sa fie determinate exclusiv de
prevenirea si combaterea pandemiei de coronavirus, dar si temeinic motivate. Ceea ce inseamna ca
suspendarea drepturilor omului nu se va mai produce prin ordonante militare date de ministrul de Interne
Marcel Vela si aprobate de Ludovic Orban, ci prin Ordonante de Urgenta ale Guvernului, care apoi vor fi
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supuse votului in Parlament. Ceea ce inseamna ca cea mai legitima institutie, ne referim desigur la
Parlament, va avea ultimul cuvant in ceea ce priveste posibilitatea restrangerii drepturilor omului.
De asemenea, foarte important, prin aceeasi hotarare, Parlamentul Romaniei a interzis Guvernului Orban sa
suspende aplicarea Conventiei pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fudamentale. Adica fix ce a
facut regimul Iohannis, pe ascuns (click aici pentru a citi).
Vorbim asadar despre doua articole care cu siguranta l-au scos din sarite pe Klaus Iohannis. Mai exista insa si alte
prevederi care bineinteles ca nu sunt pe gustul presedintelui, precum cele privind la verificarea modului in care au
fost cheltuiti banii publici pe perioada starii de urgenta.
Iata hotararea Parlamentului privind prelungirea starii de urgenta:
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