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Vorbe de fumoar – 27.09.2021 – Orban sare la Hellvig (Video)
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* Avem o stire care ii va infuria deopotriva pe dusmanii criptomonedelor si pe ecologistii cu ochelari de cal,
care nu sunt in stare sa gandeasca pe termen lung cand vine vorba despre energia nucleara. Click aici si
imaginati-va de ce o vor lua razna cele doua categorii de cititori!
* A dat Domnul! Comisia Europeana a aprobat Planul de Redresare si Rezilenta al Romaniei (PNRR). Banii nu
sunt nicicum cei visati si vehiculati cu muschi incordati de guvernanti sau de presedintele de la Cotroceni.
Aflati aici cum s-au distribuit banii europeni si care este ministerul cu cele mai multe fonduri primite.
* S-a trezit cam tarziu Ludovic Orban, proaspatul debarcat presedinte al PNL! Luni, 27 septembrie 2021, la o zi
dupa congresul in care a pierdut sefia Partidului National Liberal, „Sica Mandolina” a iesit curajos si a dat cartile
pe fata! A vorbit bine, fiind unul dintre cele mai bune discursuri ale sale. Cuprinzator si la obiect, dar si suparat
nevoie mare, Orban a insirat locurile pe unde serviciile secrete isi baga coada. De la campania interna a PNL pana
in administratie. Asa suparat a fost Orban de brutalitatea interventiilor serviciilor, in special cea a SRI, incat a cerut
interventia Comisiei parlamentare comune de control al activitati SRI (vezi video):
„Sigur ca serviciile nu lucreaza la vedere. Serviciile au sisteme... Aici, in mod normal, Comisia de control al SRI ar
trebui sa cerceteze acest subiect – serios va spun. S-a confirmat in ultimii 30 de ani ca exista interventii ale
serviciilor in zone in care serviciile nu ar trebui sa fie prezente. In mass media, de exemplu. In justitie. In
administratie. In partide politice. Acest lucru nu ar trebui sa existe. Si ma gandesc daca nu cumva CNSAS-ul n-ar
trebui sa se ocupe mai degraba de colaboratorii serviciilor de astazi; nu sa se ocupe de colaboratorii Securitatii”.
Si nu s-a oprit la SRI. In aceeasi cuvantare, Orban l-a acuzat in repetate randuri pe presedintele Klaus
Iohannis de lipsa de impartialitate si de partizanat fata de candidatul Florin Citu. Ups!... Vorba lui Traian
Basescu: „Nu stiu daca e bine, domnu' chestor...” Speram ca avantul lui Orban de a da cartile pe fata sa nu
se transforme in dosar penal, ca ar fi si pacat. Mai ales acum cand s-a apucat de vorbit.
* Nici n-a apucat sa se lanseze bine, ca partidul lui Liviu Dragnea, Alianta pentru Patrie, este atacat de hackeri. A
spus-o pe Facebook luni, 27 septembrie 2021, alt membru fondator, Codrin Stefanescu:
„Anunt important!
Patrioti! Va anuntam, din nou, ca site-ul Aliantei pentru Patrie este atacat permanent! Adversarii nostri sunt
disperati! Tanara noastra echipa de IT-isti pur si simplu se lupta, in spatiul on-line, cu niste monstrii care au hackeri
experti si echipe de troli. Dar le facem fata!
Echipa noastra de specialisti lucreaza la dezvoltarea noului site APP-Romania.ro, modernizat si securizat. In
urmatoarele zile, aceasta platforma va fi gata si va fi publicata. Odata cu publicarea ei, vom trimite, imediat, e-mail
de confirmare pentru inscrierea in partid.
Prin atunci, va rugam ca cei care deja s-au inscris in partid si au posibilitatea sa o faca, sa contactati direct
echipele de organizare din judetele care au fost anuntate, pentru a primi carnetele de membru de partid.
Tineti aproape, in curand vom anunta echipele de organizare, persoanele de contact si numerele de telefon si din
alte judete!
Luptam impreuna si v-am spus inca de la inceput ca vom reusi! ????”.
Ii intelegem perfect pe cei de la APP, in conditiile in care si site-ul nostru, Luju.ro, a avut luni intregi de
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atacuri cibernetice. Le sugeram APP-istilor sa semnaleze insistent aceasta problema catre SRI, pentru ca
in subordinea Serviciului Roman de Informatii functioneaza Cyberint – autoritatea nationala care cica ne
protejeaza de hackeri. Cica!
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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