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Ancheta:Institutul USRist care NU ne apara
drepturile
Avand in vedere toate cele intamplate in ultima perioada, adica intimidarea,
amenintarea, sanctionarea, jurnalistilor si activistilor, avand in vedere toate
constatarile instantelor cu privire la nelegalitatea masurilor de restrictii, avand
in vedere toate constatarile Curtii Constitutionale, cetatenii se intreaba cine le
mai apara drepturile in acest stat esuat?
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Probabil ca nu ati auzit de Institutul Roman pentru Drepturile Omului (IRDO), nici eu nu am auzit
de acest institut pana saptamana trecuta.Mai multe publicatii au constatat cu stupoare acum
cativa ani ca aceasta institutie de stat, finantata chiar de parlamentul Romaniei, deci din banii
nostri, nu practica niciun fel de transparenta in ceea ce inseamna finantarea cheltuielile,
prezentarea membrilor consiliului director, sau a angajatilor.
insa ceea ce nu au spus acele publicatii este ce se ascunde in spatele acestui institut, ce alte

institutii il paraziteaza, ce magistrati notorii, ce politruci isi trag seva din acest institut, adica din
banii nostri.
Institutul Roman pentru Drepturile Omului, institutia care ar trebui sa fie foarte prezenta si activa
in pandemie, este populata de persoane recrutate din randul ELSA. ELSA este asociatia
studentilor la drept din Europa, suna foarte pompos si suna foarte corect dpdv al drepturilor
omului, insa aceasta asociatie este pepiniera USR si a fost, rand pe rand, condusa de actualii
lideri ai USR (Seidler, Barna, Nemeth) Cu alte cuvinte, cei care ar trebui sa ne apere drepturile si
libertatile, sa ia atitudine ori de cate ori acestea sunt incalcate, sunt chiar USRistii care
promoveaza incalcarea acestora.
in anul 2008, Cristi Danilet publica la Institutul Roman pentru Drepturile Omului o lucrare de
"digitalizare a actului de justitie". Cu alte cuvinte, acelea erau singurele tare si probleme ale
sistemului judiciar in mintea somnului Danilet, tare pe care nici acum nu le-a rezolvat cu mareata
sa lucrare publicata la o institutie de stat.
Din ce am putut sa investighez, avand in vedere faptul ca acestia nu prezinta absolut nimic
despre activitatea lor, IRDO are parteneriate chiar cu ELSA si organizeaza workshopuri,
seminarii, despre cenzura. Cunoasteti deja investigatiile mele (motivul disperarii sistemului si
atacurilor asupra mea si a familiei mele) despre aceste ONG-uri bizare care se infrupta din bani
publici pentru a cenzura jurnalisti, specialisti, avocati si pentru a decide, de la sine putere, fara
argumente, ce informatii sunt stiri false. Acelasi lucru il face si Institutul Roman pentru Drepturile
Omului in parteneriat cu Elsa si cu SNSPA. Acelasi SNSPA, unde este decan doamna Alina
Bargaoanu, presedinta ONG-ului Eurocomunicare, presedinta proiectului AntiFake, doamna care
a primit doua milioane de euro din bani publici pentru a construi strategia de comunicare
guvernamentala. Aceeasi Bargaoanu care, la randul ei, este presedintele unui alt institut
guvernamental, Institutul European Roman, aflandu-se, deci, intr-un conflict de interese extrem
de grav pe care doar eu il sesizez si nu autoritatile.
in concluzie, acest institut fantoma este condus din umbra de aceiasi oameni care practica
cenzura in Romania si care, in tot timpul acestei crize sanitare, nu au avut decat scopul de a
reduce la tacere vocile critice.
Acest institut, ca sa confirm toate cele spuse mai sus, a remis un comunicat de presa prin care a
spus ca se delimiteaza de orice fel de actiune de petitionare a autoritatilor, a parlamentarilor si de
orice fel de forma de protest impotriva obligativitatii, a restrictiilor nelegale, etc.
Acum stim ca noi trebuie sa ne aparam singuri drepturile si ca trebuie, deoarece institutiile platite
de noi, incepand cu Politia, Jandarmeria, terminand cu Institutul Roman pentru Drepturile Omului,
nu isi fac treaba, intrucat acestea sunt parazitate si politizate de ani si ani de zile.
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