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SIE IL DA IN PRIMIRE PE IOHANNIS –
Serviciului de Informatii Externe
dezvaluie implicarea Presedintiei in
conceperea legilor noii Securitati: “In
procesul de evaluare, revizuire si
actualizare a actelor normative din
domeniul securitatii nationale,
Serviciul a fost consultat de
Departamentul Securitatii Nationale
din Administratia Prezidentiala si de
Secretariatul General al Guvernului,
proiectele postate fiind variante de
lucru rezultate din aceste consultari”
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Degeaba da asigurari presedintele Romaniei Klaus Iohannis (foto dreapta) ca noile legi ale securitatii nationale
nu vor contine prevederi care sa incalce drepturile fundamentale ale omului si ca nu vor duce la restaurarea vechii
Securitati. Realitatea este ca Administratia Prezidentiala a fost implicata in mod direct in conceperea legilor
securitatii nationale, in conformitate cu care ofiterii SRI si SIE primesc imunitate si puteri sporite, iar
romanii sunt transformati fortat in colaboratori si turnatori ai serviciilor (click aici si aici pentru a citi).

Implicarea Presedintiei in elaborarea odioaselor legi ale noii Securitati a fost confirmata chiar de Serviciul
de Informatii Externe, condus de Gabriel Vlase (foto stanga). Intr-un raspuns acordat site-ului umbrelastrategica.ro, SIE precizeaza ca in conceperea proiectelor de legi privind securitatea nationala Serviciul a
fost consultat de Administratia Prezidentiala si Secretariatul General al Guvernului. Forma proiectelor de
legi privind securitatea nationala, publicate recent in presa spre nemultumirea lui Iohannis (click aici pentru
a citi), este de altfel rezultatul consultarilor avute intre SIE (probabil si celelalte servicii), Administratia
Prezidentiala si Guvernul Romaniei.
Iata raspunsul SIE acordat site-ului umbrela-strategica.ro:
”In procesul de evaluare, revizuire si actualizare a actelor normative din domeniul securitatii nationale, Serviciul a
fost consultat de Departamentul Securitatii Nationale din Administratia Prezidentiala si de Secretariatul General al
Guvernului, proiectele postate fiind variante de lucru rezultate din aceste consultari, ce urmeaza a parcurge
procesele legislative prevazute de lege”.
* Cititi aici integral articolul cu precizarile SIE despre noile legi ale securitatii nationale
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