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ROMANII, SANTAJATI DE GUVERNUL
MEU – Dementa totala: ca sa lichideze
stocul de 120 de milioane de vaccinuri
pentru a evita dosarul penal,
iresponsabilii din Guvernul Citu vor sa
le faca imposibila viata celor 75%
dintre romanii nevaccinati pentru a-i
forta sa se intepe. Este motivul pentru
care zilnic se anunta morti, desi
decesele nu sunt provocate de
nevaccinare, ci de lipsa
medicamentelor. Abia acum doua zile
Citu a decis achizitia de anticorpi
monoclonali si antivirale (Hotararea)
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Romanii au inceput sa moara in spitale, desi se stia de jumatate de an despre valul 4! Contrar propagandei
mincinoase a Guvernului, in realitate romanii nu mor din cauza ca nu s-au vaccinat (pentru ca decedeaza si
vaccinati, si nevaccinati), ci pentru ca din spitale si farmacii lipsesc medicamentele care ar salva aproape
toate vietile. Ne referim la anticorpii monoclonali, despre care Guvernul Romaniei stie de la inceputul
anului ca sunt tratamentul-miracol, care da randament in 99% dintre cazuri, cu precadere cele grave,
precum si antiviralele cu mare efect in cazurile incipiente. Lipsa medicamentelor care ar salva vieti
constituie o adevarata crima a “Guvernului Meu”, care, in loc sa cumpere din timp antivirale si anticorpi, a
preferat sa arunce banii pe 120 milioane de doze de vaccin (care nu vindeca pe nimeni), motiv pentru care
consideram ca cei care au luat aceste decizii ar trebui arestati de urgenta.

DNA a anuntat ca a deschis o ancheta penala pentru cumpararea nejustificata a 120 de milioane de doze de
vaccin, in conditiile in care in Romania nu s-au vaccinat decat circa 5 milioane de oameni, iar populatia nu
depaseste 20 de milioane. Sunt voci care afirma ca vizita Ursulei von der Leyen pentru “binecuvantarea” PNRR nu
a fost altceva decat mijlocul prin care Guvernul Citu sa fie acoperit in acte pentru achizitia celor 120 de milioane de
doze de vaccin. Si asta pentru ca nu cumva ancheta DNA sa descopere cum s-au cheltuit banii publici pentru
vaccinuri, acestea fiind bune de aruncat la cos in cateva luni, din cauza ca le expira termenul de valabilitate.
Mai mult: cele 120 de milioane de doze nu ai cum sa le administrezi la o populatie de 20 de milioane de
locuitori (dintre care 4-5 milioane plecati afara) si din care doar aproximativ 25% s-au vaccinat. Este
motivul pentru care Guvernul Citu a dezlantuit teroarea mediatica, anuntand morti peste morti si lasand
bolnavii evacuati din spitale sa moara pe strazi. Este totodata motivul pentru care Guvernul introduce
interdictii drastice pentru nevacinati, astfel incat romanii sa fie speriati si santajati sa se vaccineze, in
realitate scopul regimului Iohannis fiind acela de a acoperi frauda achizitiei unui numar nejustificat de
vaccinuri.

Santaj pe fata
Astfel, “Guvernul Meu” a declansat un santaj pe fata la adresa romanilor nevaccinati, persoanele care au refuzat
sa se intepe (repetam: o majoritate de 75%) urmand sa fie excluse practic din societate. Dovada este Hotararea
nr. 76 din 30 septembrie 2021, adoptata de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) si care
urmeaza sa fie aprobata de Guvernul Citu.
Prin aceasta, practic se introduce, spre exemplu, interdictia romanilor nevaccinati de a mai merge pe
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strada, dupa ora 20 pana la 5 dimineata, in zilele de weekend sau pe tot parcursul saptamanii, in functie de
incidenta infectarilor. De asemenea, romanii nevaccinati nu vor mai putea lua parte la competitii sportive,
spectacole, concerte, nunti sau botezuri si nici nu vor mai putea intra in cinematografe, sali de teatru,
restaurante, baruri si sali de sport.
Vor fi exceptati de la toate aceste restrictii doar persoanele vaccinate sau care fac dovada ca au trecut prin
boala. Uluitor: Guvernul Citu nu mai tine cont nici macar de teste, caci persoanele care dovedesc faptul ca
nu sunt infectate efectuandu-si un test vor avea parte de acelasi tratament precum cei nevaccinati.
Este un santaj evident prin care se incearca producerea unei noi falii in societate, in speranta ca
nevaccinatii vor fi invinovatiti pentru impunerea restrictiilor, dar si pentru a forta cat mai multi romani care
nu doresc sa se vaccineze sa se razgandeasca pentru a scapa de restrictii. Ca sa nu mai vorbim de
incercarea de a vaccina un numar cat mai mare de persoane, in tentativa de a justifica achizitia celor 120
de milioane de doze.

Iata hotararea CNSU:
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