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SA FIE ANARHIE! – Directorul SRI Eduard Hellvig legitimeaza miscarile de strada: “Ma bucur ca avem semne
ale unei participari civice solide, care ofera incredere pentru viitor. O participare civica puternica inseamna
preocupare pentru exprimarea nemultumirii, dar si implicare in contestarea abuzurilor, in imbunatatirea
serviciilor publice in intarirea spiritului asociativ al societatii civile”
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Participarile civice solide pentru exprimarea nemultumirii ii ofera incredere pentru viitor directorului
Serviciului Roman de Informatii Eduard Hellvig (foto). Nu o spunem noi, o spune insusi directorul SRI care,
prezent la Bilantul Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2016 de miercuri 15 martie 2017, si-a exprimat
convingerea ca „o participare civica puternica inseamna atat preocupare pentru exprimarea nemultumirii,
atunci cand e cazul, dar si implicare zi de zi in contestarea abuzurilor, in imbunatatirea serviciilor publice in
intarirea cooperarii, tolerantei, spiritului asociativ al societatii civile”.
Afirmatiile lui Eduard Hellvig vin in contextul in care, in ultimele saptamani, mii de oameni au iesit in strada, in
Bucuresti si in tara, pentru a contesta emiterea de catre Guvern a Ordonantei 13/2017, pe motiv ca este nelegala.
Ulterior, desi Curtea Constitutionala a Romaniei a decis ca Ordonanta 13/2017 este perfect legala si ca DNA
si PICCJ au intervenit abuziv si nelegal in activitatea Guvernului, atat prin declaratiile publice, cat si prin
pritocirea dosarului in care au fost audiati membri ai Guvernului, protestele nu s-au oprit. Oamenii au continuat sa
iasa in strada, cerand, incredibil, anchetarea judecatorilor CCR – institutie despre care au sustinut ca este
“penala” - si manifestandu-si sustinerea pentru Laura Kovesi, pusa la zid prin decizia CCR.
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In conditiile in care protestele au ajuns sa fie deturnate de unii lideri politici, chiar cu legitimarea lor de catre unele
partide, apreciem ca discursul directorului SRI Eduard Hellvig ar fi trebuit sa fie unul care sa indemne la
calm si stabilitate, nicidecum la continuarea unor forme de manifestare exploatabile. Altfel, consideram ca
fiecare cetatean al tarii este liber sa isi exprime nemultumirile si sa protesteze fata de orice doreste, atat timp cat
manifestarile lui nu sunt violente, dar mesajul lui Hellvig in aceasta perioada ar trebui sa fie cu totul si cu totul altul.
Mai ales ca CCR, prin deciziile sale, a stabilit fara echivoc ca miscarile de strada nu au avut niciun
fundament real.
Prezentam in continuare pasaje relevante din discursul sustinut de directorul SRI Eduard Hellvig la Bilantul
MAI pe anul 2016:
"Eu cred si parteneriatul din teren ne confirma astazi ca parteneriatul dintre MAI si SRI este vital pentru securitatea
nationala a Romaniei. Personal cred ca in 2017 colaborarea dintre SRI si MAI este importanta pentru mentinerea
unui nivel optim de raspuns al Statului roman la situatii din ce in ce mai diverse. Consider ca trebuie sa ne pregatim
impreuna si sa exersam modalitatile de raspuns in timp real la amenintari si riscuri. Trebuie sa intuim ce fel de viitor
se contureaza pentru Romania in acest context regional si global.

Institutia pe care o conduc este preocupata sa inteleaga si sa anticipeze acest viitor. Pentru ca el va fi cel care ne
va influenta major evolutia ca societate si ca democratie. Atat noi, cat si dumneavoastra ducem razboaie
diferite, nu razboaie diferite, doar armele difera. Dusmanii Romaniei sunt dusmanii nostri comuni. Din punctul
de vedere al SRI, singura noastra arma este informatia, iar singurul nostru scut este respectarea
legii. Vom continua sa utilizam eficient si responsabil aceasta arma pentru a va pune la dispozitie informatii utile
pentru asigurarea ordinii publici si a sigurantei cetatenilor Romaniei.

Evolutiile recente ne obliga sa consolidam si sa aprofundam parteneriatul dintre cele doua institutii. Unele
amenintari la adresa ordinii publice se pot transforma in amenintari grave la adrese securitatii nationale. De multe
ori, acestea sunt gandite in prealabil tocmai pentru a avea un impact asupra securitatii nationale. Parteneriatele
dintre institutiile noastre sunt parteneriate naturale, firesti, dar si extrem de necesare si pentru asta vreau
sa va multumesc, pentru excelenta colaborare avuta in mai multe momente importante. Exista toate
deschiderea din partea noastra sa contribuim in continuare la indeplinirea misiunilor pe care le aveti.

Serviciul Roman de Informatii detine capacitati de cel mai inalt nivel in culegere de informatii, apreciate de
partenerii din NATO si din spatiul Euro-Atlantic. Cred ca putem sa venim si in sprijinul Ministerului de Interne in
functie de necesitati. Nicio institutie nu este complet eficienta fara corelarea muncii si a rezultatelor sale cu cele ale
altor institutii complementare. Acest lucru este valabil si in tara, dar si in plan international. (…)

Personal, consider ca intarirea democratiei vine din echilibrul intre toate institutiile care sunt menite sa protejeze
cetatenii si Statul. Impreuna reprezentam Statul roman si nimeni nu va fi interesat de rivalitatile institutionale, daca
Statul roman inregistreaza un esec, fie care vorbim de ordine publica, crima organizata sau riscuri legate de
emigratia ilegala sau terorism.
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Din punctul meu de vedere, nu exista limita pentru obiectivele pe care le atingem impreuna, atata timp cat
respectam legea, mandatul primit si interesele Romaniei. Parteneriatele dintre institutii trebuie sa fie corecte,
transparente, sa actioneze pentru binele public si trebuie sa actioneze fiecare pe zona noastra de competenta
pentru a preveni.

Vreau sa va multumesc astazi pentru ca vegheati zi de zi la siguranta cetatenilor Romaniei. Inteleg foarte bine ce
inseamna asta pentru ca ofiteri ai SRI stiu foarte bine cum este sa iti servesti patria in zone periculoase, discret,
fara a astepta recompense materiale, fara a fi aplaudat la scena deschisa, ci poate doar de camarazi sau
superiori.

Ma bucur ca avem institutii puternice, capabile sa impuna aplicarea legii clar, coerent, tuturor si ca cetatenii pot fi
protejati prin institutiile noastre.

Totodata, ma bucur ca avem semne ale unei participari civice solide, care ofera incredere pentru viitor. O
participare civica puternica inseamna atat preocupare pentru exprimarea nemultumirii, atunci cand e cazul,
dar si implicare zi de zi in contestarea abuzurilor, in imbunatatirea serviciilor publice in intarirea cooperarii,
tolerantei, spiritului asociativ al societatii civile. In curand SRI va prezenta propriul bilant, iar in aceasta
primavara vom incheia o perioada de interimat aparuta in ultima vreme, cooperand transparent si democratic
intr-un stat puternic si deschis.

SRI este si va ramane un partener pentru celelalte institutii ale statului si este in acelasti timp si o institutie care va
continua sa actioneze pentru protejarea cetatenilor si a democratiei Statului roman. Nu de intarirea unei institutii in
detrimentul alteia, ci dimpotriva, de o buna functionare si de dialog intre toate institutiile Statului."

page 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

