Bucuresti, 5 iunie 2012

Domnule Prim Ministru Victor Ponta,

Asociatia “Romania fara ei”, membra a Aliantei Romania Km.0, impreuna cu alte
ONG-uri si activisti afiliati si neafiliati din Romania va transmitem solicitarea de a porni, asa
cum au promis inca din ianuarie membrii importanti ai PSD, la anchetarea abuzurilor
Jandarmeriei impotriva cetatenilor pasnici.
Pentru a va usura identificarea momentelor gravelor incalcari ale drepturilor omului si
abuzurile jandarmilor va transmitem schematic data, locul si descrierea pe scurt a abuzurilor.
Va solicitam anchetarea sefilor Jandarmeriei Romane, a sefilor Jandarmeriei Bucuresti, a
sefilor de dispozitive si ofiterilor din dispozitiv precum si a purtatorilor de cuvant ai
Jandarmeriei si Jandarmeriei Bucuresti. Va reamintim ca legea 60/1991 republicata este
depasita si Jandarmeria refuza sa respecte legile superioare si sa actioneze in concordanta
cu Constitutia Romaniei, Conventia pentru apararea drepturilor omului dar si jurisprudenta
CEDO, folosind forta armata impotriva cetatenilor pasnici pentru intimidare, descurajare si
inabusirea oricarei voci a cetatenilor nemultumiti, atitudine caracteristica unui stat
politienesc.
1. 5 noiembrie 2011 orele 14.00, Piata Universitatii – TNB: ridicarea unui protestatar si
retinerea la sectia 2 timp de 2 ore si amendarea cu 1000 lei pentru organizarea unei adunari
publice fara autorizatie. Mentionam ca era vorba de o singura persoana, care se adresa
trecatorilor despre deteriorarea democratiei in Romania, iar termenul “autorizatie” nu exista
in legislatie.
2. 10 decembrie 2011 orele 12.00 si 15.00 – Ziua Internationala a Drepturilor Omului: Piata
Universitatii – TNB: au fost ridicati cu violenta in direct la Realitatea Tv zeci de persoane
care se aflau pe treptele din fata bornei Km 0. Au fost tinuti impotriva vointei lor in sectiile 1 si

5 de politie si au fost amendati cu amenzi intre 500 si 1000 de lei, unii chiar de doua ori
pentru organizarea unei adunari publice interzise si participare la adunare publica
neautorizata. Adunarea fusese notificata primariei si NU fusese interzisa de catre primarul
general. In comunicatul de presa Jandarmeria a spus ca cetatenii au refuzat legitimarea,
desi erau cu cartile de identitate in mana si chiar printate in format A4. (UM 0575/A)
3. 14, 15 si 19 ianuarie 2012 dupa orele 22.00 - Piata Universitatii, Calea Victoriei si zonele
adiacente: ridicari abuzive ale cetatenilor pasnici, lipsire de libertate si amendarea lor.
4. 14 februarie 2012 orele 22.00 – Str. Toma Caragiu – Piata Universitatii: interventia in
forta, retinerea si legitimarea abuziva a cetatenilor si amendarea lor ulterioara desi au spus
ca e o legitimare de rutina. (UM 0575/D)
5. 6 martie 2012 orele 14.00, 16.00 si 19.00 – Ministerul Economiei – Calea Victoriei: trei
ridicari abuzive cu violenta, ridicari consecutive ale cetatenilor pasnici aflati langa minister.
Cetatenii pasnici au fost amendati cu sume intre 500 si 2000 lei. Jandarmeria a invocat din
nou lipsa “autorizatiei”. (UM 0575)
6. 7 martie 2012 orele 22.00 – Str. Academiei – Ministerul Administratiei si Internelor:
grupuri de cetateni pasnici au fost blocate si apoi inconjurate de trupe de jandarmi. O parte
au fost ridicati cu violenta si amendati ulterior fara drept de aparare.
7. 15 martie 2012 orele 12.00 – Ministerul Mediului: cetateni pasnici au fost ridicati cu
violenta, loviti, lipsiti de libertate si amendati pentru participare la o adunare publica
nedeclarata.
8. 30 martie 2012 orele 19.00– Ministerul Mediului: un grup de cetateni pasnici veniti in
mars din Piata Universitatii a fost alungat de jandarmi dupa intimidari, amenintari si
demonstratii de forta. Mai multe persoane au fost evacuate de sub streasina cladirilor cand
ploua torential si vantul avea viteze considerabile.
9. 11 aprilie 2012 orele 20.00 si 21.00 – Cismigiu si Cotroceni: un mars civilizat pornit din
Piata Universitatii a fost stopat cu brutalitate si violenta in fata Parcului Cismigiu. Cetateni
pasnici au fost lipsiti de libertate, amendati, urmariti si hartuiti pana la Cotroceni. A fost
interzisa apropierea sau stationarea in zona Cotroceni, Gradina Botanica, Leul, chiar si in
statia RATB. Jandarmii au invocat desfasurarea unui exercitiu tactic.

10. 27 aprilie 2012 orele 21.00 – Cotroceni: in seara zilei in care a cazut Guvernul
Ungureanu un grup de cetateni au mers la Cotroceni de unde au fost ridicati cu violenta,
lipsiti de libertate si amendati.
11. 1 mai 2012 orele 16.00 – Cotroceni: un grup de cetateni a fost interpelat si agresat de
un dispozitiv de jandarmi doar pentru ca se afla in zona. O parte au fost ridicati cu violenta,
lipsiti de libertate si amendati.
12. 8 mai 2012 orele 17.00 – Ministerul Administratiei si Internelor: un grup de cetateni ce
au depus o petitie pentru anchetarea tortionarilor din Jandarmerie au fost ridicati cu violenta
pentru ca stateau pe trotuar si discutau cu presa. Acestia au fost transportati la sectia 4,
lipsiti de libertate si amendati. (UM 0575/D)
13. 9 mai 2012 orele 20.30 – Piata universitatii –Fantana: protestatarii au fost ridicati fara
nici o avertizare, lipsiti de libertate, amenintati si loviti si amendati pentru fapte inventate.
(UM 0575/D)

Aceste abuzuri nu trebuie lasate nepedepsite, iar legislatia in domeniu trebuie adusa
in matca ei constitutionala.
Va solicitam lansarea unei dezbateri publice pe tema legislatiei adunarilor publice si a
atributiilor Jandarmeriei intr-un stat de drept, cu participarea societatii civile si a cetatenilor.

