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* Hopa! Data viitoare cand mai cumparati criptomonede, ganditi-va ca in spatele lor s-ar putea sa se
ascunda CIA! Chiar seful agentiei americane de spionaj a spus-o. Ce urmareste Agentia Centrala de Informatii
aflati dand click aici.
* Este scandal la o companie a statului dupa ce asociatiile patronale au inceput sa acuze ca sunt fortate
intr-un anumit sens, in ciuda faptului ca noua lege le lasa libertate de alegere. Nu va spunem mai multe, ci va
lasam sa cititi singuri facand click aici.
* Probabil ca prinsi cu treaba, ati ratat iesirea de astazi a presedintelui Klaus Iohannis, cu ocazia Zilei Internationale
a Drepturilor Omului. Pe scurt, Werner a balmajit ca i-ar fi placut ca drepturile si libertatile romanilor sa nu fie jucaten picioare, dar e pandemie asa ca ghinion! Sa facem bine sa rabdam.
Iata mai intai comunicatul prezidential:
„Declaratia Universala a Drepturilor Omului, adoptata la data de 10 decembrie 1948 de catre Organizatia Natiunilor
Unite, reprezinta un reper major in istoria umanitatii. Acest angajament global a stabilit pentru prima data standarde
comune de promovare si protectie a drepturilor omului la nivel international. Recunoasterea demnitatii umane, a
drepturilor inalienabile si a importantei acestora reprezinta fundamentul libertatii, justitiei si pacii intre popoarele
lumii.
Cea de-a doua conflagratie mondiala a aratat ca, fara mecanisme universale clare de protectie, fara reguli agreate
la nivel international, drepturile omului sunt vulnerabile, iar libertatea poate fi strivita in fata tiraniei.
Consacrarea drepturilor si libertatilor in legi fundamentale si in numeroase tratate internationale da substanta
acestui ideal, al protectiei universale a drepturilor omului. Sunt eforturi permanente, o continua dedicare pentru a
face lumea un loc mai bun, in care demnitatea umana si libertatile cetatenilor sa fie promovate, respectate,
intelese.
In ultimul an, marcat profund de pandemia de COVID-19, subiectul drepturilor si libertatilor fundamentale ale
cetatenilor s-a aflat mai mult decat oricand pe buzele tuturor, pe agenda publica, in atentia decidentilor politici, a
instantelor de judecata, a fiecarui cetatean. In aceasta noua realitate, statele au fost puse in situatia de a gasi
abordari echilibrate.
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Protectia sanatatii publice, a dreptului la viata, la integritate fizica, protejarea concomitenta a tuturor celorlalte
drepturi si libertati nu sunt deziderate facil de atins, mai ales cand de acestea depind coeziunea sociala, increderea
in institutii, eficacitatea actiunii statului.
Nu este niciodata usor pentru decidenti sa adopte masuri care restrang exercitiul unor drepturi si libertati
fundamentale, chiar daca acestea urmaresc scopuri legitime, sunt prevazute de lege, sunt temporare si
proportionale. Tocmai de aceea, doar printr-o responsabilitate asumata la nivel individual, putem depasi aceasta
perioada si putem sa ne bucuram cu totii din nou de exercitiul deplin al drepturilor si libertatilor noastre
fundamentale, fiind, totodata, constienti si de indatoririle care decurg din statutul nostru de cetateni ai Romaniei.
Idealurile consacrate in Declaratia Universala a Drepturilor Omului prind viata in realitatea noastra cotidiana odata
cu valorile pe care ni le asumam si pe care le promovam, cu atitudinile si comportamentele noastre, in deplin
respect fata de demnitatea umana. Pentru a trai armonios in societate, este nevoie de echilibru, iar aceasta zi este
un bun prilej de a ne cunoaste mai bine drepturile, libertatile, dar si indatoririle, de a reflecta asupra lor si de a face
tot ce sta in putinta noastra pentru ca drepturile celorlalti sa fie respectate si protejate”.
Din fericire, a existat cel putin un politician care sa taxeze ipocrizia lui Iohannis. Ne referim la fostul lider PSD
Liviu Dragnea, care a scris pe Facebook urmatoarea postare:
„Astazi a grait intaiul ipocrit al tarii, care ne vorbeste despre cat de greu ii e lui sa conduca o tara in care
drepturile si libertatile fundamentale ale romanilor sunt calcate in picioare.
Pai, cautati pixul ala bun, domnule Klaus Werner Iohannis, din care ati anuntat cazuri si restrictii reduse
cand ati avut congres la PNL cu 5.000 de oameni. Poate reusiti ceva cu drepturile si libertatile romanilor...
Romania are nevoie de patrioti la carma, nu de slugi ipocrite!”
* Tot pe Facebook, avocata Ingrid Mocanu a aratat cine este initiatorul proiectului de lege al Guvernului privind
cadorisirea SRI cu toate conversatiile romanilor purtate pe Whatsapp, Facebook si alte chaturi (click aici pentru a
citi). Ne referim la ministrul Mediului Tanczos Barna, cel care acum cateva luni activa ca ministru interimar al
Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii (vezi facsimil).
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Iata ce a comentat Ingrid Mocanu:
„Stiti cine este ministrul care a promovat, in calitate de initiator, mult-discutata lege care permite serviciilor secrete
sa supravegheze in masa, pe toate retelele: whatsapp, signal, telegram, facebook mesenger? Da, fix Tanczos
Barna, ministrul interimar al cercetarii, inovarii si digitalizarii, cot la cot cu Vlad Stoica, fostul sef de cabinet al lui
Victor Ponta. Da, acel Ponta care a gonit-o pe Pivniceru din functie si a numit-o repede pe Kovesi Procuror-Sef al
DNA... dupa care mieuna ca i-a inscenat DNA-ul dosare pe nedrept.
Da, acel Tanczos despre care va spuneam ieri ca si-a scos din CV cursul de la Colegiul SRI, absolvit in aceeasi
generatie cu Anaconda.
PS - Si ungurul e frate cu romanul... securist ... sa fie cu nediscriminare in functie de etnie la Secu ????
PPS - atasez semnaturile de pe expunerea de motive la lege, astfel cum a fost initiata de minunatii absolventi de
studii de Secu... sa n-avem vorbe undeva ????
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#va_pupam_pe_interceptari ????”.
Absolut intamplator, vorbim despre acelasi Tanczos Barna care si-a scos din CV studiile de la Colegiul
Superior de Siguranta Nationala (CSSN) al aceluiasi Serviciu Roman de Informatii, dupa cum a evidentiat
avocata Mocanu joi pe Facebook:
„Gata! M-am suparat pe UDMR. Pai bine, mai, Kelemen, sa vrei tu sa dai buletine de identitate doar pentru
cetatenii Tinutului Secuiesc? Pai si noua, romanasilor, nu vrei sa ne dai acte de ungurasi? Si chiar, domnu'
Tanczos Barna, de ce v-ati scos din CV studiile de la Colegiul SRI - CSSN? Da, ala pe care l-ati facut chiar in
grupa cu Anaconda-Elena Istode. Va este rusine? L-ati pastrat doar pe ala de la Colegiul National de Aparare, care
vi s-a parut mai putin rusinos?
Si cand te gandesti cum isi rupeau hainele de pe ei la vremea aia sa prinda si ei cate un loc pe la colegiul ala care
ii facea oameni mari ????
E frumos, iepurasi? V-a facut oameni mari si acum va e rusine cu el? ????
PS - hai, lasati-ne tarisoara in pace si daca aveti chef de alte acte de identitate, luati de la Orban (cel Rau)... ca ”e”
mai bune ????
#nu_mai_securiti
#nu_mai_plasmuiti_acte ????”.
Nota: Informatiile din aceasta rubrica trebuie luate sub beneficiu de inventar, ele facand parte din categoria
zvonurilor sau a pamfletului. Luati-le ca atare!
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