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IDIOTII – O noua gafa a Guvernului Iohannis: Politia a fost mobilizata sa dea amenzi pentru nepurtarea
mastilor, fara sa se indeplineasca cerinta art. 13 din Legea 55/2020 si anume emiterea unui ordin al ministrilor
Sanatatii si Internelor pentru obligativitatea purtarii mastii. Masca pe care OMS nu o recomanda celor
sanatosi! E a doua gafa a Guvernului Meu, care in perioada 15-18 mai a lasat Romania in vid legislativ, punand
sanatatea publica in pericol
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Nu trece o zi fara sa se faca dovada iresponsabilitatii Guvernului Iohannis, o adevarata calamitate pentru Romania.
O calamitate incurajata de presedintele Klaus Iohannis, care de fiecare data da vina pe PSD, si niciodata nu-l
critica pe premierul Ludovic Orban si pe ministrii catastrofa indiferent ce tampenii fac!
Incepand de luni 18 mai 2020, politistii au fost mobilizati cu mic cu mare sa-i vaneze pe romanii care nu
poarta masti in spatii inchise, principalul instigator fiind chiar premierul Ludovic Orban, care a facut mare
caz de nepurtarea mastilor de catre unii parlamentari din arcul majoritar, si a accentuat ca se vor da amenzi ca si in
perioada starii de urgenta, chiar daca potrivit noilor reglementari cuantumul amenzilor este sensibil mai mic,
respectiv amenda intre 500 lei si 2500 lei pentru fapta de a nu purta masca in spatii inchise.
Alarma lui Coarna
Dumitru Coarna, liderul Sindicatului National al Politistilor, a dezvaluit marti 19 mai, la postul Antena 3 ca politistii
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nu pot da inca amenzi pentru nepurtarea mastilor intrucat pana in prezent nu s-a respectat cerinta data de art. 13
din Legea 55 din 15 mai 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19.
Potrivit articolului 13: “Pe durata starii de alerta, prin ordin comun al ministrului sanatatii si ministrului
afacerilor interne se poate institui: a) obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatiile publice inchise,
spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca;” - (vezi facsimil)

Dumitru Coarna a semnalat faptul ca pana in prezent nu a fost emis un ordin comun al ministrilor Sanatatii si
Internelor, astfel incat politistii nu pot aplica amenzi, ci doar sa dea avertismente.
Fata de dezvaluirile liderului sindicatului National al Politistilor, ne intrebam cand se va da ordinul comun, si mai
ales cum va arata el daca se va emite si va fi dat publicitatii, intrucat recent Organizatia Mondiala a Sanatatii a
postat pe site-ul sau oficial ca nu recomanda purtarea mastilor de catre persoanele sanatoase - (CLICK aici
pentru a citi)
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