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Statul subteran iese la suprafata. Prin ANSU
Printr-o ordonanta de urgenta, aflata pentru moment in stadiul de proiect,
urmeaza sa ia nastere o noua structura militara, care va confisca ultimele
atributii si puteri care au mai ramas in mana civililor. Autorul proiectului de
ordonanta de urgenta este Raed Arafat.
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Puteti citi AICI analiza mea pe aceasta tema, cu adevarat exloziva, iar mai jos puteti analiza dvs.
insiva documentul care a fost prezentat opiniei publice pentru prima data de jurnalista de
investigatii Iosefina Pascal.
ANSU-ARSVOM.pdf
P.S.: Dupa aparitia in spatiul public a proiectului de act normativ si dupa primele comentarii
initiate de Iosefina Pascal si continuate ieri seara in cadrul unor dezbateri la Realitatea Plus si
Romania TV, Raed Arafat a reactionat afirmand ca aceasta mizerie legislativa nu apartine
institutiei pe care o conduce si ca proiectul este contrar Constitutiei. Daca nu e mana lui Arafat,
atunci a cui o fi? Pana la proba contrarie, am putea sa-l credem. Dar proba contrarie ar trebui sa
fie pusa la dispozitia opiniei publice chiar astazi. Cine a atentat la ceea ce a mai ramas din
democratia din Romania?
Iata comunicatul DSU:
”Va transmitem precizarea de presa publicata de DSU referitoare la un presupus act
normativ:

Avand in vedere diseminarea in spatiul public a unui document care face referire la
infiintarea Agentiei Nationale pentru Situatii de Urgenta si ca mai multe persoane au
contactat reprezentantii DSU crezand ca documentul respectiv este inititiat de acesta,
pentru corecta informare a opiniei publice, facem urmatoarele precizari:
Departamentul pentru Situatii de Urgenta se delimiteaza ferm de acest material, care
starnesti controverse, confuzie si destabilizeaza personalul din cadrul institutiilor cu rol in
gestionarea situatiilor de urgenta si nu numai.
Facem precizarea ca documentul nu a fost elaborat la nivelul Departamentului si nu
corespunde viziunii acestuia.
Mai mult, aspectele regasite in continutul proiectului in discutie, atribuit DSU, sunt
neconstitutionale, iar efectele generate imaginii si credibilitatii Departamentului sunt
evidente.
De asemenea, asiguram opinia publica de faptul ca Departamentul pentru Situatii de
Urgenta va mentine aceeasi transparenta in ceea ce priveste propunerile de acte
normative, astfel ca, ulterior elaborarii, acestea vor fi aduse in atentia cetatenilor, prin
parcurgerea etapelor de consultare si dezbatere publica.
Facem mentiunea ca aceasta precizare de presa a mai fost diseminata si acum 2 ani,
respectiv in anul 2019.”
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