Utilizatorii Facebook reclamă blocarea informațiilor difuzate despre ilegalitățile lui Popa Brânzea de la IEH
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In urma protestului inedit organizat în mediul online, „Dă jos hoțu' challenge", unde oamenii
puneau întrebări referitoare la situația gravă din Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi" pe paginile de
Facebook ale principalelor instituții ale statului, o parte dintre utilizatorii Facebook au fost blocați
și li s-au șters comentariile, scrie www.infoprut.ro , preluat de Romanian Global News.

Participanții la acțiune au protestat în mediul online punând întrebări referitoare la situația gravă
din Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, a cărei activitate se
derulează din banii contribuabililor români. În loc să rezolve problema sau să demită pe cei
responsabili, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi" au
ales să blocheze conturi și să șteargă comentarii.

„Cazul Brînzea este unul pe care îl regăsim în foarte multe instituții din România. Până când
vom mai tolera să fim furați de astfel de oameni? Țara noastră este jefuită zi de zi de astfel de
personaje care se consideră invincibile, bazându-se pe rețelele create cu scopul de a fi mereu
la adăpost de lege!", se arată în descrierea evenimentului.

De menționat că unele conturi ale participanților la protest au fost blocate și comentariile lor au
fost șterse, iar altele nu. Nu se știe după ce criterii și din ce rațiune.

„Instituțiile menționate mi-au blocat accesul, nu mai pot exprima niciun fel de comentariu, deși,
în tot ceea ce am postat, limbajul a fost absolut civilizat. Nu le-a convenit conținutul. N-au
înțeles însă că, dreptul de a formula comentarii, a pune întrebări, reprezintă un exercițiu absolut
democratic, de participare civică. Blocarea accesului este total nejustificată, incorectă și
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discriminatorie. Politicienii trebuie să se obișnuiască să audă și ceea ce nu le convine, nu doar
laude și aplauze", și-a exprimat nemulțumirea un protestatar.

Printre zecile de comentarii lăsate pe paginile de Facebook ale Guvernului României,
Ministerului pentru Românii de Pretutindeni și Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii
de pretutindeni sunt și acestea:

„Cum va fi recuperat banul public risipit prin acordarea cu de la sine putere, de către directorul
adjunct al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, Nicolae Brînzea, a
unui salariu de 17 275 lei lunar, în condițiile în care legea stabilea 10.880 lei salariul maxim și în
care directorul adjunct a dat în judecată Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de
pretutindeni întrucât nu a dorit să respecte decizia directorului general de a regla sumele plătite
necuvenit? Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi" este instituție aflată în subordinea Ministerului
pentru Românii de Pretutindeni."

„Cât timp veți mai tolera la conducerea instituțiilor de stat hoți și bolnavi închipuiți ca Brînzea de
la Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru Românii de pretutindeni?".

Unul dintre protestatarii blocați pe Facebook a depus astăzi la Ministerului pentru Românii de
Pretutindeni o sesizare referitoare la cenzura practicată de instituție:

„Doresc să vă aduc la cunoștință faptul că, ieri, 16 septembrie, a avut loc un protest on-line, în
care cetățenii și-au exprimat în mod civilizat, dreptul de a reitera nereguli/ilegalități din
activitatea de management a lui Nicolae Brînzea, prin postarea pe paginile de Facebook ale
instituțiilor responsabile ale Statului Român (respectiv, pagina Guvernului României, a instituției
primului-ministru, a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, a instituției ministrului pentru
românii de pretutindeni și a Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni), a
unor interpelări, articole, întrebări etc..

Singurele instituții care, cu respect pentru cetățean și lege, NU au blocat accesul cetățenilor la
formularea de întrebări, postarea de articole etc., în zona de comentarii, pe paginile lor de
Facebook (care sunt pagini instituționale), respectându-le astfel, un drept constituțional
fundamental – dreptul la liberă exprimare (art. 30 din Constituția României), au fost Guvernul
României și instituția primului-ministru (pagina de Facebook a doamnei premier Viorica

2/3

Utilizatorii Facebook reclamă blocarea informațiilor difuzate despre ilegalitățile lui Popa Brânzea de la IEH
Scris de București, România / Romanian Global News
Miercuri, 18 Septembrie 2019

Dăncilă).

La polul opus se situează Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, instituția ministrului pentru
românii de pretutindeni și Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, care,
în disprețul legii, dar și al cetățeanului, au considerat de cuviință să șteargă toate comentariile,
absolut civilizate, ale cetățenilor, precum și să blocheze accesul la a formula astfel de
comentarii, lăsându-le exclusiv pe cele laudative.

Personal, deși am adresat întrebări într-un mod condescendent, răspunsul instituțiilor
menționate anterior (Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, instituția ministrului pentru
românii de pretutindeni, Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni), a fost
acela de a-mi bloca accesul la formularea de comentarii și, desigur, ștergerea comentariilor
transmise. În această situație s-au aflat numeroși cetățeni.

Instituțiile publice din România trebuie să accepte aceste forme democratice de protest, atâta
timp cât se desfășoară într-un mod legal, se utilizează un limbaj decent și se dorește a se
exprima o neregulă/ilegalitate în activitatea unei persoane care exercită o funcție de conducere
într-o instituție a Statului Român; în acest sens, exemple de bune practici sunt paginile de
Facebook ale: Guvernului României, primului-ministru, Ministerului Afacerilor Interne etc., ai
căror administratori lasă toate postările/comentariile cetățenilor, indiferent dacă, în cuprinsul lor,
se face un laudatio sau se critică activitatea acelei instituții.

În anul 2019, cenzura nu mai poate avea loc, excepție făcând situațiile în care se încalcă norme
legale sau bunele moravuri.

Însă, în situația în care cetățenii protestează decent, civilizat, utilizează un limbaj respectuos,
neaducând atingere niciunei norme de drept, blocarea accesului la postarea unor comentarii pe
pagini de Facebook instituționale, reprezintă o încălcare gravă a unor drepturi fundamentale ale
cetățenilor.

Așadar, vă rog să dispuneți, de urgență, ridicarea cenzurii, prin deblocarea accesului la paginile
instituționale menționate, precum și a dreptului de a formula comentarii, întrucât am respectat
toate regulile de bună-cuviință."
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