
România, trezeşte-te!
National-Socialismul reînvie sub numele de USL !
Intrebări româneşti pentru Europa

In ce ţară civilizată, Europa, un
judecator al Curţii Constituţionale – Aspazia
Cojocaru – este ameninţată cu moartea
(prin scrisori trimise de infractori închisi în
puşcărie) înaintea unei şedinte a Curţii
Constituţionale în care se decide cine
reprezintă România la o reunine la nivel
înalt la Bruxelles ?In ce ţară civilizată, Europa, un
ministru al Justiţiei – Titus Corlăţean – şi un
Preşedinte interimar – Crin Antonescu –
afirmă public că judecătorii inamovibili ai
Curţii Constituţionale trebuie revocaţi de
Parlament dacă deciziile Curţii nu convin
majorităţii parlamentare ?In ce ţară civilizată, Europa, un
Guvern amputează prin Ordonanţe de
Urgenţă prerogativele Curţii Constituţionale

pentru a feri anumite acte ale Parlamentului
de controlul de constituţionalitate ?In ce ţară civilizată, Europa,
Senatul votează ca o hotărâre definitivă şi
irevocabilă a celei mai înalte instanţe de
judecată nu trebuie pusă în aplicare pentru
ca un parlamentar să işi poată termina
mandatul, deşi a încălcat legea ?In ce ţară civilizată, Europa, Primul
Ministru declară deschis că va modifica
Constituţia după alegeri pentru ca
Parlamentul să caseze deciziile Curţii
Constituţionale care nu ii convin ?In ce ţară civilizată, Europa, un
Preşedinte este suspendat din funcţie fără
să fi încălcat legea fundamentală şi doar
pentru că o majoritate parlamentară vrea să
aibă puterea absolută ?

In ce ţară civilizată din Europa,
PrimulMinistru este un mincinos şi un
plagiator dovedit şi rămâne totuşi în funcţie,
militând pentru schimbarea Constituţiei şi
abolirea statului de drept ?In ce ţară civilizată, Europa, un fost
primministru, condamnat la închisoare –
Adrian Năstase – de cea mai înaltă instanţă
de judecată, dă indicaţii majorităţii
parlamentare cum să ţl suspende a treia
oară pe Preşedintele ales al ţării ?In ce ţară civilizată, Europa,
Parlamentul îşi permite să facă comisie de
anchetă pentru a intimida procurorii care
cercetează politicienii corupţi ?In ce ţară civilizată, Europa, sunt
ameninţaţi judecătorii care decid arestarea
preventivă a politicienilor prinşi în flagrant ?

Europa, trezeste-te!
Nazismul a câştigat putereaîn Germania interbelică pecale parlamentară şi Româniaeste pe cale să repete istoria!
Cât timp vei mai tolera, Europa,

limbajul duplicitar al Premierului
României – Victor Ponta , care
spune la Bruxelles un lucru şi în ţară
face exact invers?

Cât timp vei mai tolera, Europa,
atacurile la adresa Justiţiei sîvârşite
de majoritatea parlamentară care nu
are alt scop decât acela de aţi
asigura impunitatea penală?

Cât timp vei mai tolera, Europa,
ca o mână de politicieni, proveniţi din
vechea nomenclatură comunistă şi
care şiau făcut ucenici tineri pe care
iau pus în faţă ca marionete, să
ameninţe viitorul comun al Uniunii?

Cât timp vei mai tolera, Europa,
ca europarlamentari români – Adrian
Severin – care încasau mită de la
firmele de lobby să se adreseze
Comisiei de Etică a Parlamentului
European pentru a le fi aparată «
onoarea »?

Cât timp vei mai tolera, Europa,
ca Preşedintele Senatului României –

Crin Antonescu – să te atace în
numele celui mai grosier naţional
socialism revendicat deschis, în
numele demonilor nazismului
camuflaţi sub masca « dezbaterii
politice »?

Cât timp vei mai tolera, Europa,
ca Preşedintele Senatului României –
Crin Antonescu – să declare razboi
diplomatic Statelor Unite ale Americii
şi reprezentantilor săi în România?

Cât timp vei mai tolera, Europa,
ca Preşedintele Senatului României –
Crin Antonescu – să patroneze
încălcarea legii apărând un senator –
Mircea Diaconu – din propriul partid
de o decizie a Justiţiei?

Cât timp vei mai tolera, Europa,
ca un Guvern să încerce să falsifice
numărul total al alegatorilor, în scopul
validării unui referendum convocat în
grabă şi organizat haotic?

Europa, trezeştete! AdolfHitler nu a ajuns la puterepeste noapte, ci prinproceduri parlamentare, careau distrus în mod planificatstatul de drept!

dacă vreţi să nu mai călătoriţi în
Europa decât cu vize, votaţi USL!dacă vreţi ca rudele plecate la muncă
în Europa să se întoarcă forţat acasă, votaţi
USL!dacă vreţi ca Parlamentul să vă
naţionalizeze agoniseala de o viaţă, iar
securistul Dan Voiculescu să devină şi mai
bogat, votaţi USL!dacă vreţi ca infractorul Adrian
Nastase să fie graţiat de Parlament şi să
iasă din puşcărie cu onoruri militare pentru
a fi instaurat Preşedintele ţării, votaţi USL!dacă vreţi ca Statele Unite să işi
retragă scutul antirachetă şi pe teritoriul
ţării noastre să vină trupe ruseşti, votaţi
USL !dacă vreţi ca pensiile şi salariile să fie
plătite cu ruble, votaţi USL!dacă vreţi ca la Tribunal să juraţi cu
mâna pe carnetul roşu de partid, votaţi
USL!dacă vreţi să fiţi perchiziţonaţi pe
stradă de poliţia Partidului Unic, votaţi USL!dacă vreţi să vedeţi peste 50 de ani
copiii «lor» conducânduvă copiii «voştri»,

votaţi USL !

Români,



România, trezeşte-te!
Tentativa de lovitură de stat din

36 iulie 2012, prin care o majoritate
parlamentară a decis că trebuie
abolit statul de drept din România
(prin înlăturarea garanţiilor
constituţionale ale drepturilor
fundamentale: Avocatul Poporului,
Preşedintele României şi supremaţia
deciziilor Curţii Constituţionale în faţa
oricăror acte ale puterii politice) nu a
fost decât preambulul la cele plănuite
de Uniunea SocialLiberală (USL),
care refac pas cu pas drumul spre
puterea absolută a naţional
socialismului din Germania
interbelică.

GERMANIA 1933:
Regimul nazist a început cu

celebra Lege de abilitare din 24
martie 1933, care conferea
Executivului dreptul a guverna prin
ordonanţe, care îşi produceau
imediat efectul fără a mai fi nevoie de
aprobarea Legislativului.

Alegerile legislative din 5 martie
1933 din Germania nu permiseseră
constituirea unei majorităţi suficiente
de 2/3 pentru modificarea
Constituţiei, întrucât Partidul Naţional
Socialist (nazist) şi aliatul său
(Partidul Naţional al Poporului
German) obţinuseră doar 51,9%
(340 de deputaţi din 647).

Insă cele 2/3 necesare
modificării Constituţiei au fost
obţinute printrun concurs de factori
care astăzi par halucinanţi:

 81 de deputaţi au fost scoşi făra
temei legal din calculul cvorumului de
2/3 (sunăcunoscut ?)

 partidul centrist a cedat în urma
unor vagi garanţii juridice, care nu au
fost niciodată oficializate printun act.
Seful partidului centrist (Ludwig
Kaas) sa mulţumit cu nişte « garanţii
» verbale acordate de Hitler sub
cuvânt de onoare în urma unor
negocieri (sună cunoscut ?). Era pur
şi simplu incapabil să înţeleagă
consecinţele eventimentelor politice
ce se petreceau sub ochii săi.

Legea de abilitare, care modifica
radical Constituţia de la Weimar,
(abolind garanţiile constituţionale) a
fost votată de 444 deputaţi, un
număr mai mult decât suficient.

In urma acestei legi, partidele
parlamentare sau autodizolvat în
scurt timp sau au fost scoase în
afara legii, Partidul NaţionalSocialist

a rămas singurul partid oficial, iar
Adolf Hitler  conducătorul absolut al
Germaniei, guvernând prin decrete
care nu mai trebuiau aprobate de
Parlament (oricum era o formalitate).

Restul e deja istorie. Europa
este plinăde cimitire.

ROMANIA 2012:
Victor Ponta şi Crin

Antonescu plănuiesc să refacă
exact acelaşi traseu prin care
nazismul a ajuns la putere în
Germania. Ei nu vor să cucerească
Europa, ci doar Justiţia
independentă, pentru a se proteja de
rigorile legii şi a continua ceea ce a
început Ion Iliescu : o eternă tranziţie
de la comunism la dictatura
politicienilor, cărora legea nu li se
aplicăniciodată.

Majoritatea parlamentară pe
care este posibil ca USL să o obţină
după alegerile din 9 decembrie nu va
putea modifica Constituţia, însă vor fi
angajate tratative cu celelalte partide
parlamentare şi se vor face
negocieri.

• Vasile Blaga, incapabil să
înţeleagă sensul istoric al politicii, va
ceda şi se va mulţumi cu nişte «
garanţii » fără valoare acordate de
liderii USL.

• Proiectul de revizuire a
Constituţiei în varianta USL, care
prevede abolirea garanţiilor
fundamentale ale statului de drept
(Justiţie independentă, control
constituţional al actelor politice,
separaţia puterilor în stat) va fi
aprobat finalmente cu majoritatea de
2/3 din numărul de parlamentari.

• Judecătorii Curţii Constituţionale
vor fi revocaţi de Parlament pentru ca
CCR să nu mai fie o piedică în calea
proiectului de revizuire a Constituţiei.

• Preşedintele României va fi
suspendat a treia oară, iar
referendumul pentru demiterea
Preşedintelui va fi organizat simultan
cu cel de aprobare a noii Constituţii.

• Referendumul dublu va fi fraudat
masiv şi cvorumul de prezenţă vă fi
scăzut prin Ordonanţă de Urgenţă a
Guvernului până la cifra necesară
adoptării noii Constituţii.

• Victor Ponta a fixat şi un
calendar pentru acest scenariu :
imediat după alegerile din 9
decembrie, până cel târziu in luna
iunie 2013.

CUM FACEM SA NUSE REPETE ISTORIA?
Pentru ca scenariuldescris să nu seîntâmple, este nevoie ca

principala contrapondere a
USL, anume Alianţa Romania
Dreaptă (ARD) să fie votată,
neluânduse în seamă
mesajele emise de Vasile
Blaga, cum că ARD se va alia
cu PNLul după data de 9
decembrie.

Cu cât scorul ARD este
mai mare, cu atât creşte
capacitatea de blocaj
parlamentar a ARD în faţa
loviturii de stat pe care o
plănuiesc Victor Ponta şi Crin
Antonescu. Vasile Blaga şi
ceilalţi lideri ai PDL, care nu
înţeleg sensul schimbărilor
constituţionale dorite de liderii
USL, nu vor de fapt să se alieze
cu PNL, vor doar să cedeze la
un preţ cât mai bun, un preţ
care este impunitatea penală în
faţa valului de anchete penale
instrumentate la comandă de
procurorii pe care îi va numi în
funcţie tandemul Mona
Pivniceru (Ministrul Justiţiei) –
Crin Antonescu (viitorul
Preşedinte al Romaniei). Vasile
Blaga şi alţi lideri actuali ai PDL
vor să cedeze la negocieri fiinţa
statului de drept pentru nişte
amărâte de funcţii politice din
care îşi pot conduce liniştiţi
afacerile.

Insă nu Vasile Blaga va
decide soarta României ca
stat de drept la 10 decembrie
2012, ci Preşedintele Traian
Băsescu!

Un scor bun al ARD în
alegeri îi permite Preşedintelui
Romaniei, şi nu lui Vasile Blaga,
o marjă de manevră in
confruntarea cu USL.

Vasile Blaga poate
«negocia» când scorul ARD e
mic, însă doar Preşedintele
României poate «bloca» atunci
când scorul ARD e suficient de
mare.

Alianţa România Dreaptă
TREBUIE votată pe 9
decembrie 2012, chiar dacă
liderii actuali ai PDL sunt
incapabili să înţeleagă ce miză
infernală se joacă. Statul de
drept nu poate fi apărat
împotriva USL de lideri ca
Vasile Blaga (care pune în
pericol, prin incapacitatea
politică evidentă de care dă
dovadă zi de zi, însuşi viitorul
european al României), ci de
Preşedintele Traian Băsescu,
Curtea Constituţională, Consiliul
Suprem al Magistraturii şi
Justiţia independentă.

Alianţa România Dreaptă
TREBUIE votată pe 9
decembrie 2012 pentru că
viitorul politicii româneşti este
reprezentat de un om ca Mihai
Răzvan Ungureanu. Nu
aruncăm copilul odată cu apa
murdară din albie, ci turnăm
mai multă apă curată. Mihai
Răzvan Ungureanu şi Forţa
Civică nu trebuie pedepsiţi la
vot pentru păcatele liderilor
actuali ai PDL, cei care lau
trădat la moţiunea de cenzură.

ALIANŢA ROMÂNIA DREPTĂ TREBUIE VOTATĂ PE 9
DECEMBRIE 2012 PENTRU CA ROMÂNIA SĂ AIBĂ UN

VIITOR EUROPEAN. PRIMARII BLATIŞTI ŞI TRASEIŞTI NU
TREBUIE SĂ DECIDĂ VIITORUL COPIILOR NOŞTRI, IAR CEI

CARE, DIN REPULSIE PENTRU NONCOMBATUL UNOR
MEMBRI PDL, CONSIDERĂ CĂ LA 9 DECEMBRIE CEA MAI

BUNĂ SOLUŢIE ESTE NEPARTICIPAREA LA VOT SAU
APLICAREA ŞTAMPILEI PE PARTIDE CARE SE VOR ALIA

ULTERIOR CU USLUL PENTRU A MODIFICA CONSTITUŢIA(MĂ REFER LA PPDD SAU UDMR) NU SUNT MAI
VIZIONARI DECÂT VASILE BLAGA ŞI MAI PUŢIN VINOVAŢI

DECÂT LUDWIG KAAS.




