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HELLVIG, SPUNE DE CE PLATIM CYBERINT – Lumea Justitiei a sesizat Comisia parlamentara de control a SRI
pentru atacurile informatice de tip DDoS asupra luju.ro: “Avem banuiala legitima ca atacurile au fost date de
elemente ostile democratiei din interiorul SRI... Va rugam sa dispuneti ancheta ce se impune pentru a se
identifica de ce SRI nu este capabil sa previna asemenea atacuri ori daca este implicat” (Sesizarea)
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Redactia Lumea Justitiei a sesizat oficial Comisia comuna permanenta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru
exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI pentru depistarea autorilor atacurilor cibernetice repetate
impotriva siteului www.luju.ro care, atentie, au continuat si in noaptea de 9 – 10 februarie 2019, cu toate ca am
sesizat public despre existenta atacurilor, iar o serie de lideri de opinie si alte publicatii au luat pozitii impotriva
acestor atentate impotriva libertatii de exprimare.
Intrebarile noastre catre Comisia parlamentara de control asupra activitatii SRI sunt legate de banuielile noastre
legitime ca elemente din SRI, ostile democratiei, sunt implicate si mai ales de ce SRI, care se prezinta in
propriiel rapoarte anuale de activitate drept “autoritatea nationala de control a Internetului” si are o unitate
militara secrete intitulata CYBERINT, nu este in stare sa previna si sa ii depisteze pe autorii unor asemenea
atacuri in conditile in care are protocoale cu mai toate institutile statului pentru protectia siteurilor si bazelor de date
ale acestora. Pentru ce platim anual bugetul SRI de sute de milioane de euro, daca nici dupa sesizarile publice,
atacurile nu sunt oprite si autorii identificati?
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Publicam in continuare, integral, sesizarea trimisa deja catre Comisia de control asupra activitatii SRI, impreuna
cu raportul IT-istului redactiei Cosmin Antofie de la Expert Vision Agency SRL despre atacurile din primele
zile:
Catre: Comisia comuna permanenta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului
parlamentar asupra activitatii SRI
D-lui senator, Claudiu Iulian MANDA, presedintele Comisiei
SESIZARE
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