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In SUA au votat mortii. In Romania vor vota
nenascutii?
Dovezile curg intr-o veritabila avalansa. In Statele Unite, pe care le
consideram exemplu de democratie consolidata, s-a furat de s-a rupt la
ultimul scrutin prezidential. Iar victima este un presedinte in exercitiu. Care,
conform Constitutiei, este si seful Executivului. Daca acolo s-a furat cat s-a
furat si aproape pe fata, daca acolo s-a descoperit ca au votat numerosi
decedati, la ce ne putem astepta, peste numai cateva zile, de la alegerile
legislative din Romania?
Excelenta sa, domnul Adrian Zuckerman, ambasadorul extraordinar si plenipoteniar al Statelor
Unite in Romania ar trebui sa iasa la rampa si, printre nenumaratele lectii cu care ne miluieste, sa
ne explice si mecanismul prin care i s-a tras covorul de sub picioare presedintelui care l-a numit
in post. Pana cand va manifesta suficienta bunavointa pentru a face acest gest catre cetatenii
statului in care in definitiv s-a nascut, sa ne multumim insa cu ceea ce aflam din presa si de la
oficialii de peste Ocean.
in Statele Unite au votat mortii. Iar ei nu sunt deloc putini. Sunt suficient de multi pentru a inclina
balanta. in batalia dintre Mos Gerila si Mos Craciun. si, in ciuda dovezilor, iata, lucrurile merg mai
departe. Procurorii federali si procurorii statelor in care s-a savarsit frauda electorala nu
reactioneaza. Sau, daca reactioneaza, o fac tardiv. Mai degraba putem spune ca au amutit.
in Romania, ni s-a servit zilele trecute o informatie extrem de interesanta. si anume ca STS ar fi
desavarsit softul prin care contribuie decisiv la combaterea epidemiei de coronavirus. STS este
un serviciu secret si o institutie militarizata a statului roman, care, de-a lungul timpului, a servit cu
insufletire puterea instalata. Dupa cum se stie, STS se ocupa nu numai de pandemie, ci si de
alegeri. STS dispune nu numai de un soft performant, cu ajutorul caruia sunt monitorizate
persoanele infectate cu coronavirus. Sau cele suspecte. Cum ar fi contactii. STS dispune in
acelasi timp si de softuri performante cu ajutorul carora este monitorizat votul cetatenilor. in linii
mari, ca este vorba de pandemie sau este vorba de alegeri, treaba functioneaza la fel. in primul
scenariu sunt urmarite telefoanele, in cel de-al doilea, voturile. Pentru a fi monitorizate
telefoanele tuturor romanilor, a caror resedinta este in acest stat sau in alte state europene sau
extraeuropene, este la mintea cocosului ca Serviciul de Telecomunicatii Speciale dispune de o
banca de date extinsa. La baza acesteia stau protocoalele incheiate in baza unei legi, cu toate
serviciile telefonice. in temeiul acestor protocoale, serviciile de telefonie si-au pus la dispozitia

STS bancile de date privindu-i pe abonati. si asa se face ca in curand STS, pentru a ne proteja
de pandemie, va fi capabil sa comunice cu fiecare dintre noi transmitandu-ne semnalele lansate
de Directiile de Sanatate Publica. Vom afla astfel cu promtitudine daca suntem sau nu suntem
infectati. Daca suntem sau nu suntem contacti. Daca este sau nu este cazul sa ne testam. si, in
viitor, sa ne vaccinam.
in mod asemanator se vor produce lucrurile si in cea ce priveste alegerile. Daca tot dispune STS
de banci extinse de date legate de posesorii telefoanelor mobile si fixe, de ce nu ar folosi
institutia acest puternic instrument, pentru a influenta alegerile in directia dorita? Pentru a apara
cu mijloacele de care dispune sub aspect electoral fragila noastra democratie care, dupa cum
afirma multi, se inspira din ce in ce mai mult de la marea democratie americana? in definitiv, prin
intermediul telefoanelor noastre mobile, de ce ne-ar fi transmise doar mesaje legate de starea de
sanatate fizica a natiunii romane? De ce nu am primi si alte feluri de mesaje? Vizand sanatatea
electorala. Sau sugestii mai mult sau mai putin inspirate legate de persoanele carora e bine sa le
dam votul. Sau carora nu e bine sa le dam votul la alegerile parlamentare din 6 decembrie.
La ultimele alegeri, cele locale, vezi Doamne STS ar fi achizitionat de la o societate privata cu
doua zile inainte un soft destinat repartizarii automate a mandatelor de consilieri. Un soft care s-a
blocat. Care nu a functionat conform parametrilor. Nu am auzit de nicun fel de ancheta
declansata de Parchet impotriva celor responsabili din STS. Sau impotriva firmei care a pus in
opera magaria. Tot STS s-a facut responsabil la ultimele alegeri si de absenta prin incalcarea
flagranta a legii a camerelor de supraveghere electronica, ce trebuiau montate in fiecare spatiu
cu relevanta electorala. Nici aici nu am vazut vreo ancheta. in fine, STS avea obligatia ca pe
tabletele pe care le-a achizitionat pe bani publici sa inregistreze in mod corect toate procesele
verbale, pentru ca rezultatele sa fie tot corect centralizate. S-a achitat STS de aceasta obligatie.
Numai ca in mod incorect. De multe ori, ceea ce s-a aflat pe tablete nu s-a regasit in procesele
verbale. Probele au fost prezentate din belsug atat de catre partidele politice, cat si de catre
presa. Dar fara niciun fel de rezultat. Iar acum, tot STS se ocupa si de alegerile parlamentare.
Dispunand in plus si de faimosul soft destinat vezi Doamne pandemiei si prin intermediu caruia
ne sunt de fapt monitorizate telefoanele. Sunt tare curios ce va iesi.
Se pare ca, din multe puncte de vedere, suntem cu un pas inaintea partenerului nostru american.
Sau poate suntem doar un teren de incercare. Sunt chiar curios cum le va iesi.
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