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O stea si pentru ala micu'
Decorarea sefului SRI Raul Eduard Hellvig cu ordinul “Steaua Romaniei”
anunta exaltarea statului politienesc. Intr-o Romanie dezbinata, cu clasa
politica si presa cotropite de servicii, securitatea nationala e utopie. Semnatar
al protocolului ilegal PICCJ - SRI din 2016, Hellvig pastoreste structurile
nationale de ascultari si control al internetului CNIC si Cyberint, care nu au
legi de infiintare. Hellvig e programat sa conduca “Guvernul meu”
Dupa nasirea-record, prin decrete prezidentiale, a 11 generali la SRI si 13 generali la SIE (toate
avansarile fiind operate intr-o singura zi), nu se putea sa lipseasca de la marea imparteala de
stele si tinichele oferite de Klaus Iohannis nici “eminenta cenusie” Raul Eduard Hellvig, care ocupa
functia de director al SRI din februarie 2015.
Raul Eduard Hellvig a fost decorat de Klaus Werner Iohannis cu
Ordinul National Steaua Romaniei in grad de Ofiter (vezi foto 2
- cel mai vechi ordin national, creat in 1864 de domnitorul Alexandru Ioan Cuza).
Imensa cinste facuta micului Hellvig a fost definita in decretul prezidential, contrasemnat de
premierul Ludovic Orban: “...
in semn de inalta apreciere pentru exceptionala contributie avuta la consolidarea
sigurantei nationale si la indeplinirea atributiilor specifice institutiei, pentru coordonarea
cu profesionalism a activitatii Serviciului Roman de Informatii”.

“Exceptionale contributii la consolidarea sigurantei nationale”? Zau? Nu e cam mult?
Explicatiile date de Klaus Iohannis contrasteaza cu perceptia publica si realitatile negative fata de
Serviciul Roman de Informatii pastorit de Hellvig, pentru urmatoarele motive:
- perceptia majoritatii populatiei este ca SRI controleaza mai toata clasa politica si presa, dar si o
parte a Justitiei, si ca a fost implicat in multe actiuni impotriva fostei guvernari;
- perceptia unei bune parti a populatiei este ca SRI nu asigura siguranta nationala intrucat
padurile se fura/defriseaza in continuare intr-un ritm care pune in pericol clima tarii; cam toate
resursele naturale strategice au fost instrainate;
-Hellvig a fost depistat ca semnatar al ilegalului protocol (declarat ca atare de Curtea
Constitutionala) semnat in 2016 intre procurorul general de atunci Augustin Lazar (care ne
mintea ca nu e de acord cu protocoalele) si directorul SRI Eduard Hellvig
. Chiar ne intrebam ce mai cauta acest personaj care a incalcat Constitutia intr-o atare demnitate,
cand in orice stat democratic era zburat imediat din functie si devenea un paria in societate? Nici
azi SRI, care a facut mare caz de declasificarea protocoalelor, nu a publicat actele de denuntare
a acestora;

- SRI opereaza ilegal – a se intelege fara a avea legi de abilitare – cele doua “autoritati nationale” in
Centrul National de Interceptare a Comunicatiilor (CNIC)
domeniul comunicatiilor –
National Cyberint
, precum si pe cea de control a internetului Centrul
–
, care au fost create ilegal prin hotarari secrete ale CSAT (organ administrativ care nu se poate
substitui Parlamentului, singurul care putea legifera in domeniul drepturilor omului). Cu alte
cuvinte, toti cetatenii Romaniei sunt monitorizati in afara legii, iar Hellvig stie asta dar nu a facut
nimic pentru intrarea in legalitate. In iunie 2015, dupa instalarea sa in functie, Hellvig a taiat
panglica impreuna cu Klaus Iohannis la noul sediu a Centrului National Cyberint, care
controleaza toate comunicatiile romanilor de pe internet (mailuri, calculatoare personale etc) fara
a exista lege de infiintare si fara ca societatea romaneasca sa aiba, ca si in cazul CNIC vreo
autoritate de control a acestor unitati militare care opereaza in sfera restrangerii Drepturilor
Omului(vezi foto 3 cu un articol din ziare.com);

- nici azi SRI nu a binevoit sa lamureasca opinia publica despre
protocolul ilegal descoperit ca a fost incheiat in 2009 intre SRI – PICCJ - Inalta Curte de
Casatie si Justitie
, semn clar ca politia politica activeaza in continuare sau isi protejeaza cadrele de nadejde
racolate in randul procurorilor si judecatorilor;
- SRI are cele mai numeroase efective raporate la numarul de locuitori, comparativ cu toate
serviciile de informatii interne din UE si SUA, precum si bugete anuale care cresc de la un an la
altul neincetat, indiferent daca pentru asta se taie de la Sanatate, Educatie, Transporturi etc;
- perceptia unei bune parti a populatiei este ca SRI, ca si celelalte servicii sunt implicate in
manipularea votului romanilor la alegerile din ultimii 10 – 15 ani;
Iata asadar suficiente motive ca Raul Eduard Hellvig sa nu merite, in opinia noastra nicio
decoratie, daramite sa mai ocupe in continuare functia de director al SRI.
Raul Eduard Hellvig in carti pentru a fi premierul “Guvernului meu”
Surse avizate ne-au informat ca Raul Eduard Hellvig este pregatit sa fie numit primministru al Romaniei, dupa ce “Guvernul Orban” va fi debarcat ca o necesitate a furiei
populare cauzata de masurile anti-romanesti pe care acest guvern are misiunea sa le
adopte.
Acum sa nu se inteleaga ca un posibil viitor guvern Hellvig va fi G
“ uvernul meu” in adevaratul
inteles al cuvantului. Asta e doar perceptia lui Klaus Iohannis, care in fapt nu controleaza nimic...
Un plan similar a fost pritocit si de fostul sef al SRI George Maior, care nu s-a mai pus in practica
datorita revenirii PSD-ALDE la putere in decembrie 2016. Faptul ca sefii SRI ajung sa se viseze
conducatorii Romaniei este cel mai clar semnal de alarma ca serviciile de informatii si-au iesit
demult din matca lor si trebuie reformate.
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