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RESPECTATI-NE SUVERANITATEA –
Romanii au luat cu asalt pagina de
Twitter a purtatorului de cuvant al
Departamentului de Stat al SUA:
“Respectati statul nostru suveran si
nu ne instruiti cum sa ne gestionam...
Ipocrizia SUA cu privire la ingrijorarea
legata de Justitia din Romania este la
fel de groteasca precum interventia
continua a lui Trump in sistemul
nostru de Drept... Unele dintre aceste
propuneri sunt in conformitate cu
deciziile CCR... Magistratii nu raspund
in fata nimanui”
Scris de Bogdan GALCA | Data: 28.11.2017 15:35
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Multi romani au reactionat dupa ce Departamentul de Stat al SUA a atacat suveranitatea Romaniei si a dat ordine
Parlamentului despre cum sa voteze in cazul Legilor Justitiei, printr-un comunicat de presa semnat de purtatoarea
de cuvant Heather Nauert (foto stanga, alaturi de Donald Trump, foto dreapta). Si au facut-o mergand direct la
"sursa".

Jurnalista Sorina Matei a prezentat pe pagina sa de Facebook mai multe mesaje pe care romanii le-au postat pe
pagina de Twitter a purtatoarei de cuvant a Departamentului de Stat al SUA Heather Nauert. Iar mesajele acuza
interventia brutala a SUA, oamenii intrebandu-se ce modificari aduse la Legile Justitiei ar putea slabi statul de drept
si lupta impotriva coruptiei.
Unii dintre cei care au postat mesaje pe contul lui Heather Nauert se intreaba daca oficialii americani au lecturat
inainte sa dea comunicatul modificarile care urmeaza sunt dezbatute in Parlament privind Legile Justitiei, si ii cer lui
Nauert sa le publice pe pagina ei pentru ca oamenii sa poata lua o decizie in cunostinta de cauza. De asemenea,
purtatorului de cuvant al Departamentului de Stat al SUA i se reaminteste ca unele dintre modificarile care
urmeaza a fi facute sunt in acord cu deciziile Curtii Constitutionale si i se cere sa fie respectata
suveranitatea Romaniei.
Iata cateva dintre mesajele postate pe pagina de Twitter a lui Heather Nauert (vedeti facsimil):
“Va rugam, respectati statul nostru suveran si nu ne instruiti cum sa ne gestionam. Uitati-va mai intai in
curtea voastra”;

- ”Cred ca ar trebui sa vedem cum vor evolua lucrurile, deoarece in prezent legile sunt in dezbatere si
unele propuneri sunt foarte bune pentru a imbunatati sistemul de justitie”;

- ”Unele dintre aceste propuneri sunt in conformitate cu deciziile Curtii Constitutionale”;

- ”Ipocrizia Statelor Unite cu privire la ingrijorarea legata de Justitia din Romania este la fel de groteasca
precum interventia continua a lui Trump in sistemul nostru de Drept."
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- "Acum magistratii (procurori) nu raspuns in fata nimanui (nici macar in fata legii) pentru abuzurile lor
(abuzuri dovedite, fapte si cazuri concrete). In Romania pot face ce doresc. Cum este in America? A?"

- ”Se pare ca ati vazut legislatia. Eu nu am vazut-o publicata nicaieri. O puteti pune-o pe site-ul dvs., astfel
incat oamenii sa poata lua o decizie in cunostinta de cauza inainte sa fie discutata in Parlamentul
Romaniei?”

- “Acum magistratii (procurorii) nu raspund in fata nimanui pentru abuzurile lor”

- “Procurorii si judecatorii sunt numiti in prezent de presedinte (politic)! Exemplul pe care il dai se intampla
chiar acum, dar in sens invers, procurorul general nu lasa procurorii sa investigheze cazuri, dar persecuta
oponentii cu acuzatii care in instante se dovedesc a fi false, este o realitate”.

Klemm e capul rautatilor

Pe de alta parte, Sorina Matei a oferit o noua informatie extrem de relevanta. Ea a solicitat in mod oficial
Departamentului de Stat al SUA sa precizeze care sunt prevederile din Legile Justitiei care afecteaza
independenta Justitiei si lupta anticoruptie, insa a fost sfatuita sa se adreseze ambasadei SUA de la Bucuresti. In
urma acestei informatii, pare ca diplomatii americani de la Bucuresti nu sunt straini de acel comunicat, chiar daca a
fost transmis de purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA. Pana acum, cel care ii certa pe romani era
Hans Klemm. Sa-si fi luat acum purtator de cuvant ca sa nu mai dea personal indicatii?

Iata postarea Sorinei Matei din 28 noiembrie 2017:

“Am facut astazi solicitare oficiala la Departamentul de stat al SUA in legatura cu comunicatul pe legile Justitiei
transmis aseara. Am cerut oficial Departamentului de Stat sa precizeze care sunt prevederile din legile Justitiei
care afecteaza independenta Justitiei si lupta anticoruptie si daca a recomandat ca toate cele trei legi sa nu fie
adoptate sau doar anumite articole. Si care articole mai exact. Acum Departamentul de Stat mi-a raspuns oficial
ca pentru aceste raspunsuri sa ma adresez ambasadei SUA din Romania. Asadar, pozitionarea
Departamentului de Stat de aseara are legatura directa cu ambasada SUA la Bucuresti despre care sustine
ca detine toate raspunsurile. Iar pentru orice alte clarificari pe legile Justitiei si comunicatul de aseara,
Departamentul de Stat al SUA indica in mod oficial Ambasada SUA la Bucuresti”.
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