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Generalul Iliescu despre “legalizarea” Statului
Paralel
Fostul sef al SPP, generalul Dumitru Iliescu, vorbeste intr-o postare pe
Facebook despre „legalizarea Statului Paralel”. Redam integrl mesajul sau.
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„STATUL PARALEL LEGALIZAT
Nu-i inteleg pe cei care au facut declaratii critice la adresa Doamnei Dancila, ca l-a propus si
sustinut pe domnul Melescanu la conducerea Senatului Romaniei. Nu le place sa se
documenteze! Daca ar fi facut-o, ar fi constatat, spre exemplu, ca olandezii, fiind depasiti de
evenimente si ne-mai putand controla consumul de droguri si prostitutia, le-au legalizat. Cum
puteam sa rezolvam problema Statului Paralel, care a preluat in mod ilegal puterea in Romania?
Doar luand exemplul olandezilor si aducandu-i pe cei care au apartinut sau au fost colaboratori ai
structurilor de forta in functiile publice cele mai inalte. Asa este mai bine! Aducem Statul Paralel
la conducerea tarii, prin mijloace legale si il scoatem din situatia deloc confortabila de ilegalitate.
Nu inteleg de ce mai tergiverseaza cu celelalte functii publice importante! Daca tot o facem, sa o
facem serios! Sa-i numim si la coducerea tuturor comisiilor parlamentare, chestorii sa fie si ei
inlocuiti cu specialisti din servicii, mai putin cei care au fost deja fidelizati, sa numim la fel pe
portofoliile din Guvern. Cred ca doamna Dancila ar fi foarte apreciata daca s-ar retrage si ar lasa
locul lui Maior, sau Coldea, iar in Guvern ar fi adusi Dumbrava, Ciocarlan, Epure si toti acolitii lor.
Am uitat de Eduard Hellvig! Lui nu-i dati nimic? Aaa…!!! Am uitat! Pe el il pastrati in rezerva, sa
asigure alternanta la guvernare, conform principiului deja consacrat “PLEACA AI NOSTRI, VIN AI

NOSTRI” In acest fel, am rezolva pentru multi ani problema existentei ilegale a unei puteri
paralele si am avea permanent majoritate parlamentara. Singura problema care ar aparea ar fi
aceea a Serviciului de Telecomunicatii Speciale, care ar ramane fara obiectul muncii, in sensul
ca nu va mai fi nevoie sa falsifice rezultatul alegerilor, iar tabletele cumparate cu bani grei, din
buzunarele noastre, ar deveni inutile. In rest, domnul Melescanu este o persoana venerabila,
demna de tot respectul pentru activitatea sa diplomatica, pentru activitatea depusa in slujba
Statului Roman, chiar daca consider optiunea PSD pentru conducerea Senatului ca fiind total
nefericita. Daca nu aveau politicieni valorosi in interiorul partidului, care aveau si dreptul de a fi
nominalizati pentru aceasta functie, poate intelegeam decizia lor, dar asa… Calitatea acestora s-a
vazut si in momentul votului. Au trecut peste nemultumirile personale si au dat un semnal de
unitate, atat de necesar in situatia actuala deosebit de complexa…In rest, Doamna Dancila, merita
toata admiratia!!! A demonstrat ca este un lider puternic, spre surprinderea multora! Sa nu va
mirati daca sparge ALDE si il trimite pe Tariceanu la “GROAPA ISTORIEI”, sau, poate, intr-un loc
mai caldut, la “BECIUL DOMNESC”. Statul Paralel Ilegal a murit! Taiasca Statul Paralel Legalizat!!!”
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