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ACUZATIE GRAVA IN PARLAMENT: SERCAN,
”LUCRATA” DE SERVICIUL SECRET AL
ARMATEI LA ORDINUL LUI CIUCA
Ziarista Emilia sercan, cea care a scos la iveala prezumtivul plagiat al
premierului, este ”lucrata” de serviciile secrete in sensul compromiterii ei, dar
nu de catre SRI ori ”Doi si un sfert”, ci de catre serviciul secret al armatei,
controlat direct de Ciuca. Acuzatia exploziva vine din partea deputatei fosta
PNL Violeta Alexandru, intr-o declaratie in Parlamentul Romaniei. Acuzatia
exploziva vine din partea deputatei fosta PNL Violeta Alexandru, intr-o
declaratie in Parlamentul Romaniei, in care mai spune ca serviciile Armatei si
al MAI primesc ordine sa compromita adversarii politici ai actualei puteri,
scrie Inpolitics.
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inca mai grav, fostul ministru profeteste ca serviciile secrete de la noi vor avea misiunea,
in perspectiva viitoarelor alegeri, sa compromita orice candidat care ar putea ameninta
pozitiile celor care coordoneaza respectivele servicii. si, mai da de inteles deputata,
ministrul de Interne Lucian Bode ar fi folosit serviciul secret al MAI in campania de alegere
a noii conduceri a PNL, de anul trecut. O acuzatie care ar putea explica de ce PNL a ajuns
sa fie condus, dupa ultimul congres, de doi lideri care pastoresc serviciile secrete ale
Armatei si Internelor.

”DGIA face totul pentru Nicolae Ciuca”
”Democratia este astazi pusa intre paranteze, in curand degeaba mai mergem la vot. Se
executa ordine cu sange rece. Nu se poate ca CSAT sa nu stie de aceste lucruri, e grav ca
le tolereaza din frica fata de unii politicieni – pana la cel mai inalt nivel – care folosesc CSAT,
pur si simplu, pentru mize politice. Aceasta este tara in care doriti sa traim?”afirma fostul
ministru.
”Sa spunem lucrurilor pe nume tocmai pentru ca nu trebuie sa traim cu frica in
Romani. Jurnalista de investigatie, Emilia Sercan, este „lucrata” de serviciile
secrete, dar nu de SRI sau de „Doi si-un sfert”, ci, in opinia mea, de DGIA –
Serviciul Secret al Armatei, acolo unde nu intra nimeni sa verifice nimic,
structura cu cea mai performanta aparatura de supravegheat transmiterea
datelor. Totul pentru Nicolae Ciuca, generalul executant care a intrat peste zona
civila, direct in fruntea unui partid, altadata onorabil, PNL. Este vorba despre
investigatia ei, despre ceea ce ea considera ca este o lucrare de doctorat
plagiata, una care nu se verifica la fel ca in orice alta situatie; pentru Ciuca s-au
blocat lucrurile.
Dincolo de prietenia cunoscuta dintre gen. Ciuca si gen. Hapau (seful DGIA
n.n.), conducerea DGIA este numita de catre premier, nu de ministrul de resort,
ca in toate structurile de acest gen. in Politia Romana, pe care o banuieste
Emilia Sercan in descrierea ei, unii de acolo sunt doar niste unelte mici. E
problema lor daca se lasa folositi. Ar fi bine sa nu se lase, din respect pentru
institutia Politiei Romane. Lucian Bode, actualul ministru de Interne, este doar
un politician care se crede important, iar ca sa ramana asa, face si el servicii. A
prins si el gustul puterii si nu face fata. Mi s-a spus cu ce se ocupa, am si
amintiri de anul trecut din campania interna pentru alegerea conducerii PNL.”mai
spune Violeta Alexandru.

”Bode si Ciuca cer serviciilor sa se ocupe de
ceea ce nu ar trebui sa se ocupe”
Care face profetii sumbre:
”Vom asista, mai devreme sau putin mai tarziu, aproape de 2024, la campanii de
denigrare, de manipulare, de santaj pentru anumite obiective politice sau ale
unor grupuri de interese.

Cine se va ridica cat de cat in ochii alegatorilor si va constitui un
pericol pentru vreun candidat important al coalitiei PSD-PNL sau va
incomoda in vreun fel in alegerile din 2024, va fi „lucrat ca la carte”. Se
vor ocupa Lucian Bode, Nicolae Ciuca si cei care umilesc oamenii
profesionisti din structurile statului roman,
cerandu-le sa se ocupe de ceea ce nu ar trebui sa faca.
Eu nu vreau sa traiesc si sa fac politica intr-un astfel de mediu. Se poate si
democratic, corect, cu atentie pentru problemele oamenilor, nu pentru scaunele
unor oameni slabi, santajabili.
intr-o astfel de tara doriti sa traim? Nu facem nimic? intoarcem capul ca sa ne
aparam scaunul comod? Eu m-am decis sa nu tac. Am un copil care vreau sa
traiasca intr-o tara in care democratia functioneaza si in care nu se lucreaza cu
unelte ascunse ochilor cetatenilor atunci cand nu e de aparat niciun secret
national, ci doar pozitia politica a cuiva disperat dupa putere”mai spune
Alexandru, membra a formatiunii lui Ludovic Orban, Forta Dreptei.
si un apel de final catre serviciile secrete:
”Ocupati-va de binele Romaniei, nu de politicienii plini de bube, ale caror probleme nu le
veti putea ascunde la nesfarsit! Veti fi respectati cand nu mai intrati in jocuri politice!”.
(B.T.I.)
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