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 Duminica, 23 octombrie 2011  Fantomele Securit&#259;&#355;ii bântuie România  În decursul a aproape 22 de ani,
România a fost confruntat&#259;, în mai multe rânduri, de cutremure politice provocate de deschiderea anumitor dosare
din arhiva Securit&#259;&#355;ii. Sub pretextul &bdquo;siguran&#355;ei na&#355;ionale", guvernan&#355;ii, pentru a
&#355;ine &bdquo;în h&#259;&#355;uri popula&#355;ia" doresc revenirea la via&#355;&#259; a infamei Direc&#355;ii a
VI-a Cercet&#259;ri penale a Securit&#259;&#355;ii. Pe ordinea de zi a Comisiei juridice din Camera Deputa&#355;ilor
s-a aflat ini&#355;iativa legislativ&#259; a lui Cezar Preda, portocaliu la cuget &#351;i gândire, legat&#259; de
siguran&#355;a na&#355;ional&#259;. Citind doar articolul 13 nu po&#355;i s&#259; nu remarci c&#259; SRI poate
face urm&#259;rire penal&#259;....vai de mama noastr&#259; de stat de drept! Mâine-poimâine o s&#259; v&#259;
aresteze cineva de la SRI &#351;i nici nu o s&#259; &#351;ti&#355;i. &bdquo;Art.13 - (1) Ofi&#355;eri anume
desemna&#355;i ai Serviciului Român de Informa&#355;ii pot fi numi&#355;i în calitate de organe de cercetare
penal&#259; speciale, cu acordul Biroului Executiv al Consiliului Director al Serviciului &#351;i cu avizul procurorului
general al Parchetului de pe lâng&#259; Înalta Curte de Casa&#355;ie &#351;i Justi&#355;ie, competente s&#259;
efectueze urm&#259;rirea penal&#259; în condi&#355;iile &#351;i pentru infrac&#355;iunile date în competen&#355;a
acestora, potrivit Codului de procedur&#259; penal&#259;", comenteaz&#259; pe blogg-ul personal Alina Gorghiu.
   Dictatura sifonarilor &#351;i anchetatorilor La mijlocul anului 2011, deputatul PDL Cezar Preda &bdquo;a clocit" un
proiect de lege ce vizeaz&#259; modificarea Legii 51/1991 privind siguran&#355;a na&#355;ionala &#351;i a Legii
14/1992 privind organizarea &#351;i func&#355;ionarea SRI. În expunerea de motive care înso&#355;e&#351;te
proiectul de act normativ ini&#355;iatorul pledeaz&#259; pentru oferirea de noi prerogative SRI, chiar dac&#259; aceste
instrumente duc în mod inevitabil la restrângerea exerci&#355;iului unor drepturi &#351;i libert&#259;&#355;i
fundamentale ale persoanei. Constituie riscuri &#351;i amenin&#355;&#259;ri la adresa securit&#259;&#355;ii
na&#355;ionale urm&#259;toarele:
   &bdquo;1. Confec&#355;ionarea, folosirea sau comercializarea de echipamente, dispozitive &#351;i alte mijloace de
interceptare, bruiere &#351;i înregistrare a comunica&#355;iilor sau a comunic&#259;rilor în afara cadrului legal". În
lipsa unei reglement&#259;ri explicite &#351;i neechivoce a dispozi&#355;iilor legale propuse prin acest text de lege vor
putea fi considerate amenin&#355;&#259;ri la adresa securit&#259;&#355;ii na&#355;ionale fapte precum: realizarea
unor reportaje jurnalistice cu camera ascuns&#259;, înregistrarea unei convorbiri proprii purtate cu o anumit&#259;
persoan&#259;. &bdquo;2. Diminuarea sau blocarea accesului la resurse economice vitale". Demersurile civice,
protestele sau reac&#355;iile cet&#259;&#355;ene&#351;ti de orice fel care împiedic&#259; într-un fel sau altul luarea
unei decizii administrative de exploatare a unor resurse economice pot constitui amenin&#355;&#259;ri la adresa
securit&#259;&#355;ii na&#355;ionale. Pe cale de consecin&#355;&#259;, reac&#355;iile civice de genul celor care se
opun exploat&#259;rii miniere de la Ro&#351;ia Montan&#259; vor putea fi catalogate drept amenin&#355;&#259;ri la
adresa siguran&#355;ei na&#355;ionale &#351;i tratate în consecin&#355;&#259;, prin posibilitatea conferit&#259; de
lege Serviciului Român de Informa&#355;ii de a realiza &bdquo;penetrarea" în via&#355;a privat&#259; a
&bdquo;&#355;intei" pe care a luat-o în vizor. &bdquo; 3. Ac&#355;iuni ce sunt de natur&#259; a periclita rela&#355;iile
externe ale României". Sesizarea unor abuzuri ale statului la forurile interna&#355;ionale de profil poate constitui o
ac&#355;iune de natur&#259; a periclita rela&#355;iile externe ale statului român, transformându-l astfel pe petent într-o
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amenin&#355;are la adresa securit&#259;&#355;ii statului român.
   Terorizarea prin filaj &#351;i siguran&#355;a na&#355;ional&#259; Dac&#259; &bdquo;b&#259;ie&#355;ii cu
parpalace &#351;i ochelari de soare fumurii" v&#259;d în orice cet&#259;&#355;ean un risc de a aduce atingere la
securitatea na&#355;ional&#259;, acesta ar putea fi filat, ascultat, fotografiat, monitorizat, ar putea s&#259;-i fie
&bdquo;penetrat" domiciliul personal de &bdquo;decoratorii ambientali" de la SRI. Ace&#351;tia vor &bdquo;ornamenta"
hogeacul luat în vizor cu dot&#259;ri ultra moderne gen camere de luat vederi, de înregistrare audio, &#351;i plini de
amabilitate vor citi coresponden&#355;a scris&#259; &#351;i electronic&#259;, iar pentru binele persoanei via&#355;a
acesteia ar fi supravegheat&#259; de servicii &#351;i procuratur&#259;. Urmare a celor men&#355;ionate mai sus, SRI
poate, cu de la sine putere &#351;i f&#259;r&#259; s&#259; cear&#259; autoriza&#355;ie s&#259; treac&#259; la:
&bdquo;interceptarea &#351;i înregistrarea comunic&#259;rilor &#351;i comunica&#355;iilor efectuate sub orice
form&#259;. Accesul într-un loc (institu&#355;ie public&#259; sau locuin&#355;&#259; privat&#259;) pentru instalarea,
între&#355;inerea sau ridicarea de obiecte precum &#351;i supravegherea prin fotografie, filmare ori prin alte mijloace
efectuate sistematic în locuri publice sau în orice mod în locuri private". Ini&#355;iatorul a eliminat din textul de lege aflat
în prezent în vigoare condi&#355;ia respect&#259;rii prevederilor c.pr.pen pentru solicitarea &#351;i ob&#355;inerea
autoriza&#355;iei de interceptare sau plasare în mod legal a mijloacelor de supraveghere electronic&#259;,
informatic&#259; &#351;i audio-video, întrucât codul de procedur&#259; penal&#259; condi&#355;ioneaz&#259;
acordarea autoriza&#355;iei de existen&#355;&#259; unor indicii temeinice cu privire la s&#259;vâr&#351;irea unor
infrac&#355;iuni din cele enumerate în con&#355;inutul art 91 1 alin 2 din C. pr.pen., printre care &#351;i pe cele care
vizeaz&#259; siguran&#355;a na&#355;ional&#259; (art 155 -171 c.pen). Conform condi&#355;iilor prev&#259;zute de
codul de procedura penal&#259;, autoriza&#355;ia de interceptare se d&#259; pentru o perioada de 30 de zile, cu
posibilitatea prelungirii sale pentru aceea&#351;i perioad&#259; de timp f&#259;r&#259; ca acestea s&#259;
poat&#259; dep&#259;&#351;i 120 de zile. În cazul autoriza&#355;iei pentru riscuri &#351;i amenin&#355;&#259;ri la
adresa securit&#259;&#355;ii na&#355;ionale autoriza&#355;ia se d&#259; pentru o perioad&#259; ce nu poate
dep&#259;&#351;i 6 luni, cu posibilitatea prelungirii la infinit pentru perioade de câte 3 luni de zile.
   Re&#355;elele de informatori, reactivate Nici urm&#259;toarele propuneri nu fac altceva decât s&#259; învie
obiceiuri &#351;i metode pe care le credeam apuse:
 
 1. Posibilitatea oric&#259;rei persoane de a solicita accesul la datele cu caracter personal ce o privesc în mod exclusiv.
Accesul poate fi respins dac&#259; autoritatea apreciaz&#259; c&#259; furnizarea informa&#355;iilor pericliteaz&#259;
îndeplinirea atribu&#355;iilor de serviciu ale acesteia sau dac&#259; apreciaz&#259; c&#259; este necesar acest lucru
pentru protejarea interesului na&#355;ional. 2. Obligativitatea autorit&#259;&#355;ilor de a informa în scris persoanele
care au f&#259;cut obiectul unui mandat de interceptare. NU se realizeaz&#259; informarea dac&#259; aceasta ar
putea conduce perturbarea activit&#259;&#355;ii de realizare a securit&#259;&#355;ii na&#355;ionale sau dac&#259;
ar determina dificult&#259;&#355;i în desf&#259;&#351;urarea activit&#259;&#355;ilor autorizate cu privire la alte
persoane. Organele cu atribu&#355;ii în domeniul securit&#259;&#355;ii na&#355;ionale sunt obligate s&#259;
informeze în scris în termen de maximum 180 de zile pe cel asupra c&#259;ruia a luat m&#259;surile descrise mai sus. 
3. Înfiin&#355;area organelor de cercetare special&#259; ale SRI competente s&#259; desf&#259;&#351;oare
activit&#259;&#355;i de cercetare penal&#259; pentru infrac&#355;iunile din sfera siguran&#355;ei na&#355;ionale. 4.
Posibilitatea folosirii colaboratorilor &#351;i investigatorilor sub acoperire pentru culegerea de informa&#355;ii necesare
descoperirii infrac&#355;iunilor circumscrise siguran&#355;ei na&#355;ionale.  Adrian Militaru
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