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Cele peste 400 de victime, persoane bătute și gazate, vor să se facă dreptate.

I. Introducere
Liderul Partidului Social Democrat (PSD) din România și cel mai urmărit om
politic al momentului la București, Liviu Dragnea, a fost condamnat în iunie
20181 la trei ani și jumătate de închisoare pentru instigare la abuz în serviciu,
deși sentința nu este definitivă și Dragnea mai poate face apel. Decizia a fost
întâmpinată cu mult entuziasm, la București și în țară, de către zecile de mii
de oameni care au protestat constant, începând cu ianuarie 2017, împotriva
cleptocrației PSD și a neîncetatelor tentative de a curba domnia legii și de a
aneantiza eforturile anti-corupție ale DNA.
Odată condamnat, dar cu posibilitatea apelului, Dragnea și camarila lui
au continuat să atace justiția, să-și impună oamenii în poziții-cheie și să
decredibilizeze statul în plan intern și extern. Pe 4 iulie, liderul condamnat
al PSD declara, nici mai mult, nici mai puțin, că el nu vrea să-și părăsească
funcțiile și această lume „ca un prost”2.
Reprimarea violentă a protestului anti-guvernamental din 10 August
de la București a demonstrat, în bună măsură, tot ceea ce a vrut să zică.
După evenimente, oamenii apropiați lui, printre care ministrul de Interne
Carmen Dan, au continuat să acrediteze ideea că mitingul a fost unul violent
și intervenția jandarmilor legitimă. Cele peste 700 de plângeri penale ale
cetățenilor împotriva instituțiilor de forță ale statului demonstrează însă
altceva și își așteaptă încă soluționarea, după cum tot în așteptare se află și
expertiza fizico-chimică a gazelor lacrimogene folosite în ziua de 10 august3.
1
https://www.nytimes.com/2018/06/21/world/europe/romania-corruptiondragnea.html; https://www.theguardian.com/world/2018/jun/21/leader-of-romaniasruling-party-sentenced-for-corruption
2
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/ce-a-vrut-sa-spuna-dragnea-cureplica-nu-vreau-sa-plec-ca-prostul-explicatiile-lui-c-t-popescu-958135
3
https://www.mediafax.ro/social/procurorii-cer-expertiza-gazelor-lacrimogene-

Actuala mișcare civică din România s-a coagulat în timp, începând cu iarna
lui 2017, atunci când PSD, prin guvernul controlat politic, a adoptat în noaptea
de 31 ianuarie o ordonanță de urgență privind dezincriminarea abuzului în
serviciu. Începând cu 31 ianuarie 2017, au avut loc zeci și zeci de proteste în
capitală și în alte orașe din România, dar niciunul nu s-a sfârșit prin reprimarea
violentă a manifestanților de către forțele de ordine.
Mișcarea civică din România este parte a unui fenomen mai larg de stopare
a abuzurilor trecute și prezente ale unei clase politice care a devenit simbolul
nepotismului (cronyism), corupției și cinismului4.
Prezentul Raport conține următoarele elemente de structură:
Evaluare generală a contextului și condițiilor în care s-a desfășurat protestul
de pe 10 august din București.
Cronologie succintă a evenimentelor petrecute la București pe 10 august.
Evaluare a consecințelor violențelor Jandarmeriei de pe 10 august (medicale,
politice, penale).
Analiză a categoriilor de participanți.
Analiză a tipurilor de răspuns public la o situație de criză (autorități vs.
societate civilă).
Concluzii.
Anexe (mărturiile cetățenilor agresați, bătuți și gazați de către Jandarmerie
pe 10 august + fotografii)
Raportul explică principalele cauze care au dus la escaladarea tensiunii dintre
societatea civilă și actuala guvernare din România, produce dovezi privind
abuzurile și încălcările flagrante ale drepturilor omului într-o țară membră UE
și NATO, și documentează operațiunile și tentativele de manipulare a opiniei
publice și de mușamalizare a evenimentelor care s-au soldat cu peste 400 de
victime în noaptea de 10 august, la București.
Raportul reprezintă și un implicit semnal de alarmă în privința folosirii unor
folosite-de-jandarmi-la-protestul-din-10-august-pana-vineri-au-fost-inregistrate-705plangeri-impotriva-fortelor-de-ordine-17474101
4
https://www.nytimes.com/2017/02/09/world/europe/romania-corruptioncoruptie-guvern-justitie.html
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gaze și substanțe lacrimogene împotriva populațiilor civile și pașnice.
Pe baza datelor pe care le furnizăm în acest document și Anexe, solicităm
sprijinul Organizației Națiunilor Unite printr-o condamnare fără echivoc a
agresiunii de la București.

II. O privite generală asupra scopului și a
contextului în care s-a desfășurat protestul
din 10 August
Manifestația diasporei din data de 10 August 2018 a fost anunțată
cu câteva luni înainte, mai ales prin rețelele sociale. Pe 23 iulie, Primăria
Municipiului București, controlată de social-democrați prin primarul Gabriela
Firea, a refuzat să elibereze autorizația pentru acest miting. Miile de români
care trăiesc în afară doreau să se alăture protestelor celor din țară împotriva
stilului cleptocratic și autoritar al guvernării PSD. Unii dintre ei își petreceau
vacanța în România, alții veneau special pentru acest eveniment îndelung
așteptat.
Ceea ce a început ca un apel pe Facebook din partea unei mici organizații,
s-a transformat apoi într-o mișcare concretă, în special după scandalul legat
de un cetățean român pe nume Răzvan Ștefănescu, care lucra și trăia în
Suedia și ale cărui plăcuțe auto de înmatriculare fuseseră confiscate de poliția
rutieră română din cauza unui presupus mesaj obscen împotriva partidului
de guvernământ („MUIEPSD”/„Nique the PSD”)5. Mesajul a devenit rapid
unul din sloganurile protestatarilor din Piața Victoriei. Episodul care a
premers protestul din 10 august este relevant pentru modul în care înțelege
PSD-ul să răspundă oricărei forme de opoziție, fie ea și simbolică (plăcuțele
de înmatriculare), cât și pentru modul în care același partid înțelege libertatea
de expresie (ministerul de Interne, incluzând poliția rutieră, este un minister
controlat politic de social-democrați prin persoana D-nei Carmen Dan). Deși
inițial Ambasada Suediei la București a susținut public că plăcuțele sunt legale
pe teritoriul oricărei țări a Uniunii Europene, ulterior, după ce a aflat sensul
mesajului, a decis să anuleze plăcuțele și în Suedia.
Protestul de pe 10 august nu a beneficiat de un organizator anume, deși o
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5
https://www.euronews.com/2018/07/31/romania-confiscates-swedishnumber-plate-that-insulted-government

organizație care pretindea că-i reprezintă pe românii din străinătate a susținut
că ar fi negociat intens cu primarul PSD Gabriela Firea autorizarea6 (finalmente
eșuată a) acțiunii. Oamenii s-au adunat așadar în Piața Victoriei, pe 10 august,
răspunzând invitației mai multor evenimente Facebook create de diverse
grupuri, civice și non-civice, pașnice, special pentru acest moment. Primii
manifestanți au început să sosească în Piață după ora 10 AM, dar maximul
avea să fie atins abia seara.
În același timp, au fost plănuite evenimente în solidar în mai multe
orașe importante ale țării: Brașov, Sibiu, Cluj, Iași, Timișoara, Constanța, etc.
Proteste similare, dar de mai mică amploare, urmau să aibă loc și în alte orașe
importante ale Europei Occidentale, acolo unde trăiesc anual, muncesc și se
educă milioane de români. Impresia generală desprinsă din toate interviurile
realizate cu români din diaspora este aceeași: insatisfacția imensă în raport
cu politicile guvernului și degradarea nivelului de trai din România; insatisfacția
legată de absența unei infrastructuri de nivel european și corupția generalizată;
atacul din ce în ce mai pronunțat la statul de drept și la ceea ce se cheamă rule
of law. Toate la un loc.
Cu o zi înainte, joi—9 august, reprezentanții coaliției de guvernare PSD–
ALDE s-au abținut o vreme de la comentarii pe marginea protestului, dar
Liviu Dragnea, președintele PSD, în plin elan populist, a promis o nouă lege a
pensiilor care le-ar dubla nivelul până în 2021 (comparat cu 2016).
Tot pe 9 august, se formaseră deja cozi imense de mașini în Ungaria,
aproape de granița cu România. În acele 48 de ore premergătoare protestului
anunțat, circa 120.000 de vehicule cu români din diaspora au trecut vama
Nădlac, dinspre Vestul țării. De obicei, aceste rute sunt luate cu asalt mai
aproape de 15 august, zi de sărbătoare religioasă importantă la români, dar,
anul acesta, fluxul de expați a avut o motivație civică și politică nemaiîntâlnită
6
Discuția despre autorizarea unui miting în România este puțin complicată din
cauza unor lacune legislative în actul normativ care reglementează astfel de evenimente.
Legea Nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice (Capitolul
2) spune, într-adevăr, că declararea prealabilă a adunărilor publice este o procedură
obligatorie pentru orice adunare „ce urmează să se desfășoare în piețe, pe căile publice ori
în alte locuri în aer liber” (Cap. 1, Art. 1), dar nu cere expres o autorizare a manifestației.
În plus, în forma sa actuală, Constituția României garantează prin Art. 39 faptul că
„Mitingurile, demonstrațiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere și se pot
organiza și desfășura numai în mod pașnic, fără niciun fel de arme”. Astfel, mitingul din 10
august s-a putut desfășura în condiții legale chiar și fără autorizarea sa de către primarul
general, Gabriela Firea (PSD).

în istoria postdecembristă a țării. În plus, s-a produs cu mult mai devreme.
Mitingul se anunța a fi cel mai important de după cel din ianuarie 20177 și
semnalul rupturii irevocabile între o mare parte a societății civile și un guvern
care se opune din răsputeri instituțiilor și normelor dedicate anti-corupției.

în care organizatorul de la București a încercat limitarea accesului diasporei la
secțiile de votare din străinătate și vicierea procesului electoral, votul exilului
democratic a contat până la urmă decisiv în victoria actualului șef al statului,
Klaus Iohannis, împotriva pe atunci premierului PSD, Victor Ponta.

Trebuie subliniat din start că, pentru a-și proteja interesele, partidul de
guvernământ (PSD) a încercat în repetate rânduri, începând cu ianuarie 2017,
să revizuiască legile justiției, iar eforturile sale au culminat cu demiterea
procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kövesi, pe 9 iulie 2018. Președintele
Iohannis n-a avut de ales și a trebuit să semneze actul de demitere8.
Strategiile juridice la care apelase PSD în ultimul an și jumătate îi aduceau o
victorie de etapă. Societatea părea ușor descumpănită la început de iulie, deși
comunitatea internațională și mass-media occidentale păreau să aloce un
spațiu generos și analize vădit îngrijorate tensiunilor de la București.

Mulți români care trăiesc în afara granițelor țării votează în mod tradițional
cu dreapta. Alegerile prezidențiale din 2014 au demonstrat încă o dată că PSDul și aliații săi politici de ocazie nu se împacă foarte bine cu opțiunile electorale,
politice, morale, chiar culturale ale acestei populații. La aproape 4 milioane de
expați, guvernul PSD din 2014 a făcut tot posibilul să ofere doar 294 secții de
votare. Animozitatea dintre acești oameni și acest partid a crescut exponențial
și din acel moment. Faptul că PSD-ul a înregistrat în 2014 un eșec răsunător
în cursa prezidențială l-a făcut să fie un partid extrem de reticent și chiar
reacționar față de diasporă. În tot acest timp, românii din străinătate continuă
să trimită circa 3.5 miliarde de Euro în țară, la rude și apropiați, în fiecare an.
Acest lucru înseamnă 2% din PIB, dar guvernările social-democrate au refuzat
constant să-și relaxeze politicile fiscale față de această categorie de cetățeni.

Ceea ce încearcă liderii PSD de când s-au întors la putere, la sfârșitul anului
2016, este o acaparare exhaustivă a statului, complet indiferenți la cât de
primitivă sau nedemocratică poate părea. Există un tip de sfidare la adresa
societății care nu are corespondent în nicio altă administrație așa-zis socialdemocrată de după 1989. În plus, liderii PSD nu sunt complet străini nici de
tentația unei „democrații iliberale”, așa cum este ea promovată, en fanfare, de
către Viktor Orbán, de câțiva ani încoace.
*
Românii sunt un popor de migrațiune, cu un număr de cetățeni care trăiesc
în străinătate estimat la 3.6 milioane, raportat la o populație de 20 de milioane.
Pe scurt, cam un sfert din populația activă a plecat, în ultimii ani, și mai ales
după 2007, din țară.
Mulți români care lucrează afară nutreau în ajunul protestului sentimentele
acestei femei care lucrează în Bruxelles și care declara pentru Balkan
Investigative Reporting Network (BIRN): „I’ll be there, no matter what. We can’t
let them capture the state. We have to take our country back, like we did in
2014.”9 Aluzia era la alegerile prezidențiale din 2014, când, în pofida unui tur 2
7
https://www.reuters.com/article/us-romania-protests/tens-of-thousands-rallyin-romania-against-planned-emergency-decrees-idUSKBN15D118
8
https://www.nytimes.com/2018/07/09/world/europe/romania-prosecutorfired.html
9
http://www.balkaninsight.com/en/article/romanian-diaspora-groups-plan-

Contextul este necesar pentru a înțelege nu doar zbaterile recente din
România, ci și din întreaga zonă post-comunistă.

III. Protestul din 10 august - Un Timeline al
evenimentelor
Alte orașe
Deși în Cluj-Napoca, Iași, Sibiu, Brașov, Baia Mare, Oradea, Galați, Constanța,
Craiova, Bistrița, Timișoara și alte orașe semnificative ale țării au existat zeci
de mii de oameni care au protestat în solidaritate cu mitingul Diasporei din
capitală, Bucureștiul a fost singurul oraș în care s-au înregistrat incidente
majore. Acest Raport descrie în cele ce urmează evenimentele din 10 august
și demonstrează că ele conțin elementele constitutive ale unui act represiv
premeditat.
La Sibiu, circa 8.000 de oameni au protestat timp de peste 4 ore, cerând
demisia guvernului (miting autorizat). La Timișoara au participat peste 5.000
de persoane care au scandat împotriva actualului executiv și a mafiei PSD, și
protest-in-bucharest-07-19-2018
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au cerut solidarizare cu protestatarii într-un marș care a traversat tot orașul.
Fiind aproape de graniță, la acest miting au participat și mulți români plecați
la muncă afară. La Iași au participat aproximativ 10.000 de persoane, care
au mărșăluit pe principalele artere ale capitalei Moldovei (provincia istorică).
Tot circa 10.000 de oameni au luat cu asalt străzile orașului Cluj-Napoca și
au transformat seara de 10 august într-o noapte albă. Oamenii au scandat
și aici, ore în șir, mesaje anti-PSD, anti-corupție și anti-guvern. La Brașov,
aproximativ 2.000 de persoane au protestat în fața Prefecturii în solidaritate
cu mitingul Diasporei de la București. În toate aceste orașe, românii veniți din
Diaspora și-au manifestat intenția de a se întoarce acasă, într-o țară normală,
la un moment dat, și au simțit că viitorul lor și al copiilor lor este pus în pericol
de măsurile unui guvern corupt și din ce în ce mai autoritar.
Adevărata bătălie—la propriu—s-a dat însă la București, unde circa
100.000 de oameni s-au strâns în Piața Victoriei pentru a transmite mesajele
conjugate ale Diasporei și ale protestatarilor locali împotriva actualei conduceri
executive și a majorității parlamentare PSD-ALDE.
București
Raportul prezintă o cronologie pe ore a principalelor evenimente petrecute
la București începând cu după-amiaza zilei de 10 august:
Ora 15:00: Crește numărul protestatarilor care încep să se adune în grupuri
în mijlocul Pieței Victoriei.
Ora 16:22: Primele incidente în Piața Victoriei, unde o parte din manifestanți
părăsește țarcul special amenajat și forțează primul cordon de jandarmi din
fața clădirii Guvernului, probabil din cauza supradimensionării mulțimii în raport
cu spațiul alocat de forțele de ordine. Se răspândește vestea că jandarmii au
folosit primele gaze lacrimogene. Traficul pe principalele bulevarde care leagă
Piața Victoriei este complet blocat.
Ora 16:48: Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei, Georgian Enache, declară
pentru televiziunea Digi24 că situația este tensionată și că instituția pe care
o reprezintă nu-și dorește niciun fel de incidente și confruntări. Întrucât Piața
era destul de goală și cât se poate de liniștită la acea oră, iar incidentele izolate
fuseseră nesemnificative, intervenția lui Enache a sunat mai degrabă ca o
profeție.
Ora 16:59: Manifestanții din primele rânduri orientate către Guvern strigă
jandarmilor să nu mai folosească spray-uri și gaze împotriva copiilor.
Ora 17:07: Încep să fie scoși pe targă protestatari din mulțime.

Cameramanului unei televiziuni i se face rău de la gazele lacrimogene.
Ora 17:28: Atmosfera tensionată escaladează atunci când jandarmii se
amestecă în mulțime, încercând să extragă gardurile din mijlocul Pieței. Pe
fondul stresului și al gazelor date până atunci, câțiva protestatari din primele
rânduri aruncă cu apă și pet-uri în cordoanele de jandarmi.
Ora 17:30: Coordonatorul SMURD (Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare
și Descarcerare) prezent la fața locului, Bogdan Oprița, declară pentru agenția
Agerpres că a fost transportat la spital primul jandarm rănit la un braț. Se
răspândește informația, mai ales prin rețelele sociale, că multe mașini cu
protestatari sunt blocate de filtre ale Jandarmeriei să pătrundă în oraș.
Jandarmeria neagă.
Ora 17:39: Jandarmeria declară că nu s-a dat ordin de intervenție cu gaze
și că jandarmii care au acționat, au făcut-o doar cu spray-ul din dotare și în
funcție de situația din teren.
Ora 18:15: Numărul protestatarilor a ajuns la 10.000 și, în perimetrul
delimitat al centrului Pieței, densitatea este de două persoane/m2.
Ora 18:40: Incidente violente între primii protestatari și jandarmi, soldate
cu o nouă baie de gaze lacrimogene. Oamenii care ocupă zonele exterioare
Pieței și principalele bulevarde de acces sunt din ce în ce mai afectați de norul
toxic al forțelor de ordine. Mulți fug spre exterior, sau spre cele mai apropiate
magazine și restaurante, alții se refugiază în farmacii pentru a-și cumpăra
măști chirurgicale și alte protecții pentru ochi. Reacția este disproporționată și
miile de copii, femei și bătrâni din Piață au de suferit fizic de pe urma acestei
hărțuiri permanente a jandarmilor. Paramedicii prezenți la fața locului sunt cei
mai ocupați.
Ora 18:48: 36 de persoane au nevoie de îngrijiri medicale, iar două sunt
transportate la spital.
Ora 18:49: Jandarmii apelează din nou la gazele lacrimogene și dispersează
o parte din mulțimea din fața Guvernului, iar când oamenii se întorc, recurg la
o nouă șarjă ofensivă. Protestatarii strigă „Fără violență!”
Ora 18:50: Își face intrarea în Piață un tun de apă al Jandarmeriei.
Ora 19:00: Sunt peste 20.000 de oameni în Piață și mulți continuă să
sosească dinspre metrou și alte bulevarde.
Ora 19:07: Jandarmeria utilizează din nou gaze lacrimogene și amenință cu
tunul cu apă.
Ora 19:25: Piața Victoriei numără peste 30.000 de oameni. Mulți alții
continuă să vină.
Ora 19:38: Sunt acordate îngrijiri medicale altor 40 de persoane și unui
jandarm. Până la ora 19:00, fuseseră acordate îngrijiri unui număr de 76 de

persoane, din care 3 jandarmi.
Ora 19:42: Jandarmeria face apel la cei care sosesc în Piață să vină fără
copii.
Ora 20:04: Lumea strigă jandarmilor să scoată agitatorii și provocatorii din
mulțime. Se dă cu gaze la intervale regulate de timp.
Ora 20:11: În Piață sunt 50.000 de persoane.
Ora 20:23: Încă 30 de persoane au nevoie de îngrijiri medicale și asistență
din partea echipelor SMURD. Până la ora 20:00, peste 100 de persoane au
avut nevoie de îngrijiri medicale, dintre care 3 jandarmi.
Ora 20:28: Jandarmeria folosește pentru scurt timp tunul cu apă.
Ora 20:34: Protestatarii din primele rânduri, acolo unde au loc principalele
confruntări, se retrag către Muzeul Antipa, pe una din laturile Pieței, și către
două din bulevardele care leagă Victoriei de alte zone ale orașului. Apar și
protestatarii agresivi, care încep să arunce cu bucăți de bordură și alte pietre
înspre jandarmi. Sunt priviți ca huligani, ca suporteri ai unor echipe locale
de fotbal, mulțimea le cunoaște modul de operare din alte câteva proteste
dublate de incidente. Delimitarea de protestatarii mai violenți este imposibilă.
Se speculează că ar fi fost trimiși chiar de anumiți patroni ai unor echipe de
fotbal, apropiați de PSD.
Ora 20:38: Georgian Enache, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei, declară
pentru televiziunea Digi24 că vor interveni în forță dacă lucrurile degenerează.
Ora 20:47: Oamenii se regrupează după ploaia de gaze și Piața este din
nou plină. Încă mai vin oameni din alte părți ale orașului.
Ora 20:50: Jandarmeria transmite public că la manifestație au ajuns și
membri ai galeriilor de fotbal și cere celor din Piață să se delimiteze de aceștia.
O imposibilitate flagrantă, dar care avea să servească de minune intervenției
brutale de mai apoi.
Ora 21:00: Oamenii își aprind telefoanele și Piața Victoriei se luminează în
întregime.
Ora 21:06: Jandarmii aruncă cu petarde și intervin în forță în mai multe
zone. Mulțimea proiectează cu lasere pe pereții clădirilor din jur mesajul „Fără
violență!”
Ora 21:18: Mai mulți protestatari se așază pe asfalt, în fața jandarmilor.
Bulevardele adiacente sunt înțesate cu oameni de toate vârstele, unii flutură
steaguri, alții poartă pancarte cu mesaje, toți protestează pașnic și își strigă
nemulțumirea.
Ora 21:26: Este vehiculat numărul de 80.000 de persoane, cele mai multe
concentrate în Piață și pe bulevardele Lascăr Catargiu, Aviatorilor, Kiseleff,
Iancu de Hunedoara și Buzești.

Ora 21:40: Încă 60 de persoane au nevoie de îngrijiri medicale de urgență.
Numărul total al solicitărilor ajunge la 172.
Ora 21:50: Densitatea gazelor, din care jandarmii continuă să răspândească
împotriva protestatarilor, îi face pe oameni să se retragă spre Bulevardul
Titulescu și 1 Mai.
Ora 22:13: Se aruncă din ambele tabere, fie cu gaze, fie cu borduri. Violențele
escaladează.
Ora 22:19: Jandarmeria anunță că va interveni în forță pentru restabilirea
ordinii publice în zona protestului.
Ora 22:26: Jandarmii folosesc din nou gazele lacrimogene din dotare. Până
la ora 22:34, peste 200 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.
Ora 22:35: Jandarmii aduc tunul cu apă în fața Guvernului. Zece minute mai
târziu, un fost ministru al Culturii (Vlad Alexandrescu) anunță pe Facebook că
fiica sa și-a pierdut cunoștința din cauza gazelor și a fost luată de SMURD10.
Ora 23:00: Primele estimări confirmă numărul de 100.000 de participanți,
atins, cel mai probabil, la începutul serii și înainte de atacul decisiv al jandarmilor.
Ora 23:08: Doi jandarmi, o femeie și un bărbat, rămân în spatele plutonului
și sunt prinși de câțiva ultrași care încep să-i agreseze cu pumnii și picioarele.
Câțiva manifestanți încearcă să-i protejeze cu propriile trupuri și, în cele din
urmă, îi conduc spre colegii lor din Jandarmerie.
Ora 23:10: Jandarmeria evacuează Piața Victoriei în forță, folosind grenade
lacrimogene și tunuri cu apă. Protestatarii încep să alerge spre bulevardele
adiacente.
Ora 23:22: Piața Victoriei a fost evacuată, iar oamenii sunt masați pe
străzile și arterele laterale.
Ora 23:35: Președintele țării, Klaus Iohannis, condamnă într-un mesaj
Facebook intervenția disproporționată a Jandarmeriei: „Într-o democrație
autentică este dreptul fiecărui om să protesteze, dar violența nu este
acceptabilă, indiferent de opțiunile politice. Condamn ferm intervenția brutală
a Jandarmeriei, puternic disproporționată în raport cu manifestările majorității
oamenilor din Piața Victoriei”.
Ora 23:45: Pe străzile și bulevardele adiacente Pieței Victoriei continuă
ciocnirile dintre grupuri de manifestanți și jandarmi, dar cei mai mulți oameni
încep să plece spre casă. Bulevardele Buzești și Titulescu, în special, par
desprinse din adevărate scene de război, în care sunt aruncate zeci de petarde
și grenade lacrimogene. Mai încolo, pe Bulevardul Banu Manta, izbucnește un
incendiu.
10
https://www.mediafax.ro/social/fiica-senatorului-usr-vlad-alexandrescuinconstienta-din-cauza-gazelor-lacrimogene-foto-17405584
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Ora 00:29: Jandarmii pătrund cu caii în Piața Victoriei și doar câțiva oameni
au mai rămas pe margine pentru a privi sfârșitul acestui thriller. Tot după
ordinul de intervenție, jurnalistul HotNews Robert Mihăilescu este agresat și
lovit cu pumnii și picioarele de către jandarmi în timp ce transmitea intervenția
în forță din Piață. Au loc numeroase alte incidente similare în care cetățeni
pașnici sunt loviți cu bestialitate de către trupele de ordine venite să evacueze
Piața. Există zeci de filmări și mărturii care au început să circule încă din seara
acelei zile pe rețelele sociale și la puținele televiziuni independente.
Ora 00:40: Jandarmeria anunță public că femeia-jandarm lovită de anumiți
manifestanți, salvată de alții, este internată în spital și este suspectată de
fractură de coloană cervicală. După cum reiese și din acest Raport și din
declarațiile ulterioare ale ministrului Sănătății (11 august), era vorba de o
intoxicare și de tentativa de a promova și acredita ideea unui miting unanim
violent (implicit, de a legitima represiunea).

IV. În continuare: încercând să explicăm o
noapte sângeroasă
În orice țară democratică normală, te-ai aștepta ca după un astfel de episod
violent să existe repercusiuni, să existe ceea ce se cheamă accountability. Să
existe întrebări și răspunsuri, să existe anchete și eventual demisii. Până la
momentul întocmirii acestui Raport, nu s-a petrecut nimic de acest fel și niciun
oficial nu și-a depus demisia.
Totuși, pe data de 11 august, procurorii militari au deschis un dosar penal
privind intervenția Jandarmeriei la „Protestul Diasporei”. Jandarmeria Română
a insistat că intervenția sa a fost supravegheată de un procuror militar, la fel
procedând și ministrul de Interne, Carmen Dan. Între timp s-a dovedit că a
fost o dezinformare și o intoxicare, de vreme ce chiar șeful Parchetului Militar
București a negat vehement și a afirmat că așa ceva ar fi fost în afara legii.
În aceste condiții, procurorul general Augustin Lazăr a dispus ca ancheta în
dosarul privind intervenția jandarmilor la manifestația de vineri, 10 august,
să fie preluată, de la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar, de către
Parchetul General. Urmărirea penală viza infracțiunile de purtare abuzivă,
abuz în serviciu și neglijență în serviciu. La momentul întocmirii acestui Raport,
ancheta este în derulare, iar probele s-au înmulțit.
Deși a fost audiată în Comisia pentru Apărare din Camera Deputaților pe

21 august, împreună cu secretarul de stat Raed Arafat și alți reprezentanți ai
Jandarmeriei, ministrul de Interne Carmen Dan a continuat să susțină (opinie
menținută și în luna septembrie) că pe data de 10 august nu a avut loc un
miting pașnic și s-a prevalat de incidentul în care cei doi jandarmi, bărbat și
femeie, lăsați în urmă de colegii lor, au fost loviți cu pumnii și picioarele de
către anumiți cetățeni surescitați. Tot Dan insistă că intervenția cu bastoanele
ar fi fost mai dură, încercând să minimalizeze și legitimeze în mod scandalos
gazarea manifestanților din seara de vineri11.
La sfârșitul lunii august, fuseseră înregistrate 763 de plângeri penale12.
Ancheta procurorilor se desfășoară însă cu mari dificultăți întrucât Carmen
Dan a dispus secretizarea unor documente care au legătură cu protestul din
10 august. Chiar și așa, au loc zilnic audieri și sunt vizionate înregistrări video
care ar putea deveni probe. Au fost secretizate atât ordinul de intervenție
(scris) a jandarmilor, cât și documente care atestă cantitatea de gaze folosită
și Raportul întocmit de însăși ministra Dan. Acest lucru înseamnă nu doar că
nu pot fi folosite în anchetă, ci și blocarea accesului victimelor și al avocaților
acestora la probe.
Prefectul Capitalei, Speranța Clișeru, persoană apropiată de primarul
general Gabriela Firea (care între timp a început o campanie publică împotriva
lui Liviu Dragnea ca parte a luptelor interne PSD), a susținut că a semnat
ordinul de intervenție după ora 00:00, deși desfășurarea reală a evenimentelor
demonstrează o intervenție violentă și timpurie, imediat după ora 23:0013. În
același timp, întrebată de presă, doamna prefect a încercat să ducă în derizoriu
relevanța orei exacte a intervenției și să acrediteze ideea că Jandarmeria este
mereu îndreptățită să intervină atunci când este atacată.
Așadar, au existat și există în continuare contradicții flagrante în declarații
între principalii responsabili pentru evenimentele petrecute în seara de 10
august la București. Explicațiile reprezentanților Jandarmeriei imediat după
acest episod au fost de-a dreptul halucinante: „De ce să fie demisii? Este vorba
de violența legitimă din partea statului”14. S-a încercat prin toate mijloacele—
11
https://www.hotnews.ro/stiri-politic-22696432-carmen-dan-10-august-nufost-miting-nic-fost-persoane-care-nu-fost-violente-unele-avut-suferit.htm
12
http://stiri.tvr.ro/parchetul-general-763-de-plangeri-penale-au-fostinregistrate-in-dosarul-violentelor-din-piata-victoriei_835242.html#view
13
http://www.ziare.com/stiri/protest-diaspora/jandarmeria-romana-prefectulcapitalei-a-aprobat-interventia-in-forta-1525148
14
http://www.ziare.com/stiri/protest-diaspora/pozitia-jandarmeriei-dupa-

inclusiv prin invitarea celor responsabili la televiziunile de casă ale PSD spre
a-și legitima narațiunea—acreditarea ideii că acțiunile forțelor de ordine au
fost justificate. Întreaga responsabilitate—cel puțin din perspectiva oficialilor,
primarilor, miniștrilor, secretarilor de stat, parlamentarilor PSD, precum și a
reprezentanților instituțiilor politizate de către acest partid—a fost pusă
pe seama protestatarilor pașnici care s-ar face vinovați de nerespectarea
indicațiilor Jandarmeriei și de faptul că nu s-au delimitat de „elementele
violente”. Vorbim totuși de o Piață cu 100.000 de oameni în punctul de maxim,
pașnici în marea lor majoritate, copii, femei, bătrâni, cu biciclete, steaguri,
fluiere, animale de companie și nicio intenție beligerantă.
Astfel de manifestații, mai mici, sau mai mari, avuseseră loc cu regularitate
încă din ianuarie 2017 și niciodată nu se pusese problema intervenției în forță
a trupelor de jandarmi. În schimb, toate datele și dovezile care s-au strâns
prin rețelele sociale și parte din mass-media centrale conduc spre ideea unei
premeditări. Societatea românească așteaptă încă, la momentul întocmirii
acestui Raport, finalizarea anchetei Parchetului General și stabilirea gradelor
de vinovăție pentru abuzurile săvârșite. Secretizarea documentelor esențiale
și propaganda anti-protestatari a PSD-ALDE și a organelor de presă servile
reprezintă însă semne majore de îngrijorare și distrugerea garanției că cele
peste 400 de victime vor fi explicate, iar cei vinovați trași la răspundere.
Este și motivul pentru care Comunitatea Declic a lansat și susține o
petiție, care a strâns deja peste 81.000 de semnături, prin care solicită
ajutorul Organizației Națiunilor Unite, prin persoana noului Înalt Comisar
pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, privind investigarea imparțială și
sancționarea abuzurilor săvârșite de autoritățile de la București în seara zilei
de 10 august, 201815.
Huliganii
A doua zi după evenimente, pe 11 august, președintele FADERE (Federația
Asociațiilor de Români din Europa), Daniel Țecu, declara pentru Mediafax
că organizația sa condamnă „echipele bine organizate” de huligani care au
deturnat un miting pașnic, precum și excesul de forță al Jandarmeriei16. Pe
interventia-brutala-in-piata-victoriei-de-ce-sa-fie-demisii-este-vorba-de-conceptul-deviolenta-legitima-a-statului-1525120
15
https://facem.declic.ro/campaigns/jandarmerie-toxica-onu-ajutor
16
https://www.mediafax.ro/social/fadere-violentele-de-la-protest-au-fostprovocate-de-echipe-bine-organizate-de-huligani-ne-delimitam-de-ele-17407684

12 august, presa centrală anunța arestarea preventivă pentru 30 de zile a doi
dintre agresorii jandarmeriței ajunsă la spital, și identificarea lor ca membri ai
unei galerii de fotbal bucureștene—cunoscuți ca ultrași.
Trebuie precizat că în ianuarie 2012 avuseseră loc cele mai violente ciocniri
de după Mineriadele din anii ’90, între mai multe grupuri de suporteri de fotbal
și jandarmi, în Piața Universității, ca urmare a unor proteste de solidarizare cu
fondatorul SMURD (Serviciul Mobil de Urgență Reanimare și Descarcerare),
actualul secretar de stat Dr. Raed Arafat—cel care a coordonat, de altfel,
din noua calitate, și îngrijirea și evacuarea răniților pe 10 august 2018. Între
ianuarie 2012 și august 2018, ultrașii nu au participat în mod constant sau
relevant la proteste, indiferent de tema sau miza acestora, și nu au provocat
evenimente similare celor petrecute atât pe 10 august 2018, cât și cu șase ani
și jumătate mai devreme. La nivelul opiniei publice, au circulat diverse zvonuri
în ultimii ani privind folosirea acestor suporteri ca masă de manevră de către
unii oameni cu interese politice (de pildă, patronul unei cunoscute echipe de
fotbal bucureștene este fratele primarului PSD al Sectorului 3 din București),
în funcție de context și de utilitate imediată. Dar nu au fost stabilite vreodată,
în mod oficial, raporturi de cauzalitate directă între apariția acestor grupuri de
ultrași, de la diverse echipe bucureștene, și avantajele pe care anumite forțe
politice le-ar avea din escaladarea și manipularea tensiunilor dintre societatea
civilă și guvernanți, ori din radicalizarea intenționată și periculoasă a unor astfel
de proteste spre a justifica mai apoi înăbușirea lor violentă.
Cert este faptul că Jandarmeria știa de existența acestora, avea baze de
date cu aceste persoane, și putea acționa pentru extragerea „elementelor
violente” la o oră la care Piața nu era încă arhiplină. Protestul a fost
filmat cu drone și de la sol, circulă numeroase filmulețe în care se pot
identifica ușor fețe, acțiuni și context imediat. În schimb, Jandarmeria a
ales să gazeze sistematic și la comun, începând cu după-amiaza, copii
și ultrași ori alți instigatori, bărbați și femei, bătrâni și alte categorii
prezente la fața locului din motive profesionale (paramedici, jurnaliști,
cameramani, polițiști de la circulație, ș.a.m.d.). A făcut-o, după toate
datele, răspunzând la o comandă politică și este imperativ pentru viitorul
democratic al societății românești să fie identificate și trase la răspundere
toate persoanele implicate pe lanțul de comandă care a dus la barbaria de
pe 10 august.
Controverse legate de folosirea Gazului CS
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Pe data de 16 august, Parchetul General ieșea public cu precizarea că
muniția folosită pe 10 august are „certificat de calitate și garanție” și că,
pe parcursul derulării evenimentelor din ziua respectivă, au fost folosite
următoarele substanțe:
„cartuș calibru 38 mm cu efect iritant lacrimogen pentru armă lansator;
tipul substanței CS (orto-clorobenzalmalanonitril);
grenadă de mână cu efect iritant lacrimogen; tipul substanței CS (ortoclorobenzalmalanonitril);
pulverizator de capacitate mărită 6,6 l cu substanță iritant lacrimogenă;
tipul substanței CS concentrație 1%;
pulverizator de mână 60-100 ml cu substanță iritant lacrimogenă; tipul
substanței OC (oleoresin-capsicum concentrație 10%);
pulverizator de mână 400 ml cu substanță iritant lacrimogenă; tipul
substanței OC (oleoresin-capsicum concentrație 10%);
pulverizator de mână 150 ml cu substanță iritant lacrimogenă; tipul
substanței CS (ortho-chlorbenzylidenmalononitrile concentrație 1%);
cartuș calibru 40 mm pentru armă lansator cu efect iritant lacrimogenîncărcătură cu efecte multiple iritant lacrimogene CS (fumigen, acustic,
luminos, de consternare, de iluminare, cinetic, de antrenament).”17
Jandarmeria Română a ieșit la rândul ei și a făcut precizări pe marginea
muniției și substanțelor folosite, insistând că toate sunt conforme cu normele
europene în materie, dar a refuzat să divulge și cantitatea de gaz iritant și
butelii folosită, precum și numărul de jandarmi implicați în intervenție. Au
motivat că astfel de lucruri „se exceptează de la accesul liber al cetățenilor la
informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă
fac parte din categoriile informațiilor clasificate, conform legii.”18
Până la momentul întocmirii acestui Raport, toți cei suspectați de a fi avut
de-a face cu turnura violentă a evenimentelor din seara de 10 august, de la
ministrul de Interne și până la reprezentanții Jandarmeriei, au făcut tot posibilul
pentru ca aceste documente esențiale să rămână clasificate și/sau departe de
ochii publicului.
Tot până la momentul întocmirii acestui Raport, nu a ieșit nimeni din partea

17
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-22655983-parchetul-general-munineletal-gazele-lacrimogene-folosite-protestul-din-10-august-certificat-calitate-garanprocurorii-primit-ordinul-interven-iunii.htm
18
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/ce-raspunde-jandarmeria-la-intrebarea10 cata-munitia-a-folosit-la-protestul-din-10-august-985957

autorităților să explice efectele pe termen lung ale clorobenzalmalanonitrilului (CS Gas), cantitățile sau concentrațiile folosite. Există dovezi și cercetări
științifice serioase care nu au lămurit pe deplin efectul acestei substanțe
asupra organismului uman, dar care au atras atenția asupra faptului că
supraexpunerea sau concentrațiile mărite pot avea efecte puternice asupra
sănătății organismului și pot provoca simptome chiar și după o lună de zile
de la expunere. Datele toxicologice în privința acestei substanțe sunt încă
destul de limitate pentru că majoritatea cercetărilor se desfășoară în contexte
militare sau chiar clasificate și secrete. De pildă, un articol recent apărut in
the Annals of the New York Academy of Sciences atrăgea pe bună dreptate
atenția asupra necesității unei reevaluări temeinice a acestor substanțe „de
intervenție”: „Case studies and recent epidemiological studies revealed that
tear gas agents can cause lung, cutaneous, and ocular injuries, with individuals
affected by chronic morbidities at high risk for complications. Mechanistic
studies identified the ion channels TRPV1 and TRPA1 as targets of capsaicin
in pepper spray, and of the tear gas agents chloroacetophenone, CS, and
CR. TRPV1 and TRPA1 localize to pain‐sensing peripheral sensory neurons
and have been linked to acute and chronic pain, cough, asthma, lung injury,
dermatitis, itch, and neurodegeneration.”19
Victimele
Presa internațională a acoperit dezastrul de la București și a scris
alarmată despre victimele de pe 10 august, cetățenii pașnici, veniți din
străinătate sau locuitori ai capitalei, bătuți și gazați cu bestialitate de
către trupele de jandarmi20. Există numeroase filmări care arată cum
Jandarmeria intervine brutal împotriva unor persoane cu mâinile ridicate
în aer sau asupra unor persoane evident lipsite de apărare, dar și de orice
intenție de ripostă. Conform datelor oficiale din data de 11 august, 452 de
persoane au primit îngrijire medicală la fața locului din partea echipajelor
SMURD, 290 au avut simptome acute după expunerea la substanțele
lacrimogene, și 70 au ajuns la spital21.
19
See Craig Rothenberg, Satyanarayana Achanta, Erik Robert Svendsen, SvenEric Jordt (authors), „Tear Gas: An Epidemiological and Mechanistic Reassessment,” in The
Annals of the New York Academy of Sciences (July 8, 2016).
20
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/aug/22/romania-migrantdiaspora-protest-police-crackdown-corruption; https://www.nytimes.com/2018/08/10/
world/europe/romania-protests.html;
21
Documentaria, https://stiri.declic.ro/documentaria-10august
https://abuzurilejandarmeriei.ro/abuzuri/category/marturii-text/

Tot în luna august, pentru că oamenii continuau să se prezinte la camerele
de gardă ale spitalelor cu diverse simptome, Departamentul pentru Situații de
Urgență (DSU), prin vocea lui Raed Arafat—care este concomitent secretar de
stat în Ministerul Afacerilor Interne (deci politic) și șeful DSU—a recunoscut
public că „Utilizarea incorectă a acestor substanțe chimice poate provoca
vătămări grave și handicapuri permanente. Direcționarea directă a feței și a
ochilor prin pulverizarea manuală a fost observată ca provocând traume și
toxicitate asupra corneei și conjunctivului ochiului”22.
Violența forțelor de ordine a fost atât de aleatorie și disproporționată
încât i-au căzut victime și cetățeni străini. Ambasada Israelului la
București a calificat incidentele ca „inacceptabile și extrem de serioase”,
condamnând agresarea a patru turiști israelieni de către trupele de
jandarmi care i-au dat jos dintr-un taxi local și i-au bătut cu sălbăticie23.
Cancelarul austriac Sebastian Kurz a condamnat „the violent clashes in
Bucharest where numerous demonstrators and journalists were injured”24,
după ce o echipă a televiziunii de stat austriece ORF formată din reporterul
Ernst Gelegs și cameramanul Robert Reinprecht a fost atacată și bătută
de jandarmi.
Site-ul independent de știri G4media.ro a raportat cum atât reporteri străini,
cât și români au fost țintele agresiunii polițienești. Ernst Gelegs a declarat pe
11 august pentru site-ul românesc că a
„văzut un comportament total neprofesionist al forțelor de ordine. Au
încercat să-i urmărească pe huligani, și înțeleg că poliția trebuie să folosească
forța împotriva huliganilor care sunt agresivi și fac stricăciuni pe străzi. Sigur
că trebuie să intervină, dar trebuie să facă distincția între cine e huligan și cine
nu e huligan. Și evident că noi nu suntem huligani pentru că oricine știe cum
arată un huligan. […] Și când vezi un cameraman cu cameră știi că este
cameraman, nu huligan. Au urmărit huliganii și când au trecut pe lângă
noi au încercat să ne lovească. Forțele de ordine m-au presat cu scuturile,
22
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/gazele-folosite-de-jandarmi-la-protesteo-adevarata-arma-chimica-concluziile-chimistilor.html
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https://www.timesofisrael.com/israel-protests-to-romania-after-touristsbeaten-by-police/; https://www.g4media.ro/vacanta-incheiata-cu-o-bataie-sora-cumoartea-efectiv-ne-au-linsat-povestea-unor-turisti-israelieni-dati-jos-din-taxi-dejandarmi-si-batuti-crunt-vineri-seara-ambasada-israelulu.html
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https://www.washingtonpost.com/world/2018/08/11/thousands-romaniansprotested-corruption-police-responded-with-force/?utm_term=.cb694af68f0d

m-au împins într-un gard de pe Calea Victoriei. Eu strigam, sunt jurnalist,
sunt jurnalist, iar el îmi spunea să stau aici. În acest timp, alți trei jandarmi
îl urmăreau pe cameramanul meu, Robert, și apoi l-au împins și l-au lovit
fără niciun motiv. Le-am spus că este cameramanul meu, dar răspunsul
lor a fost să-l lovească în continuare. L-au lăsat să plece abia după ce i-au
aplicat cinci sau șase lovituri. În opinia mea, nu a fost deloc necesar. De ce
au făcut asta? Am relatat despre multe demonstrații și greve la Atena. Am
fost acolo când poliția a intervenit în forță împotriva huliganilor. Dar niciun
polițist nu m-a atins vreodată. Întotdeauna au ocolit jurnaliștii și erau foarte
mulți jurnaliști acolo, în Piața din Atena. Dar n-au fost niciodată incidente între
forțele de ordine și jurnaliști”25.
Robert Mihăilescu, reporter pentru site-ul de știri HotNews.ro, a fost
lovit în repetate rânduri de forțele de ordine în timp ce asigura acoperirea
jurnalistică a evenimentului. Există o filmare care arată cum un bărbat
îmbrăcat în civil (în alb), și care a părut să fie coordonatorul din umbră al
intervenției trupelor de jandarmi, se repede la reporterul român și-i smulge în
mod abuziv și ilegal telefonul mobil, după care le ordonă subalternilor săi să-l
bruscheze și rețină26. Acest tip de comportament, în care este implicat și un
cetățean îmbrăcat în civil, amintește mai degrabă de trupele de Securitate ale
lui Nicolae Ceaușescu și de modul lor arbitrar de acțiune. Colegii jurnalistului au
solicitat apoi Jandarmeriei să confirme dacă „bărbatul în alb” este șeful Brigăzii
Speciale de Intervenții „Vlad Țepeș”, colonelul Cătălin Răzvan Paraschiv, dar
instituția, prin vocea purtătorului de cuvânt, a refuzat să confirme. Ulterior, s-a
confirmat că, într-adevăr, agresorul fusese colonelul Paraschiv, care avea să
fie mai apoi audiat în parlament, pe 18 septembrie, împreună cu ministrul de
Interne Carmen Dan, pentru explicarea celor petrecute pe 10 august. Tot atunci,
ministrul Dan a declarat că ancheta internă a Jandarmeriei a fost suspendată
odată cu deschiderea dosarului la Parchetul General. Paraschiv mai fusese
audiat la Parchet, în dosarul violențelor, pe data de 23 august, ocazie cu care
a refuzat să comunice presei dacă a fost citat în calitate de martor sau de
urmărit. Evident, în fața presei a negat toate evidențele, inclusiv probele video.
Foto-jurnalista independentă Ioana Moldovan a fost la rându-i agresată
25
https://www.g4media.ro/video-reporter-la-televiziunea-publica-austriaca-treijandarmi-il-urmareau-pe-cameramanul-meu-l-au-impins-si-l-au-lovit-fara-nici-unmotiv-l-au-lasat-sa-plece-abia-dupa-ce-i-au-aplicat-cinci-sau-sa.html
26
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în timpul protestului, primind un jet de spray direct în ochi într-un moment
în care stătea ghemuită și-și ținea ridicate la vedere legitimația de presă
și aparatul foto. Fără să mai vadă nimic din pricina gazelor aplicate, s-a
ridicat și în apropierea jandarmilor care au agresat-o, le-a spus: „Mi-ați
dat direct în ochi”. Răspunsul pe care l-a primit trădează perfect starea de
spirit a agresorului în acea seară: „Și ce voiai, să te f*t? Proasta dracu, cine
te-a pus să vii să faci poze?”27 Ioana este un jurnalist experimentat care
a acoperit, foto și scris, inclusiv protestele de la Istanbul și Euromaidanul
de la Kiev.
Jurnaliștii postului de televiziune Digi24, reporterul Cristian Popa și
cameramanul Cristi Ban, au fost agresați și gazați de către forțele de
intervenție. Mai mult, la momentul la care au fost atacați erau plasați chiar
lângă mașina lor, carul de reportaje, care purta însemnele televiziunii, iar
unul dintre ei ținea în mână un microfon cu același logo. Un jandarm și-a
înfipt bastonul în gâtul unuia dintre jurnaliști și a început să-l împingă, în
timp ce victimele strigau că sunt jurnaliști. Un alt coleg al agresorului le-a
aplicat jurnaliștilor un jet de gaze, direct în ochi, de la un metru distanță28.
Silviu Matei, fotograf care lucrează pentru agenția națională de știri
Agerpres a fost lovit de un jandarm în momentul în care se apleca să-și
ridice trepiedul. La fel ca ceilalți, își ținea legitimația de presă la vedere.
Agresorul i-a răspuns că „se pișă pe ea”29.
Pe 14 august, Deutsche Welle anunța că persoana trimisă să acopere
evenimentul de la București, corespondentul Cristian Ștefănescu, este
unul dintre jurnaliștii bătuți în timpul exercitării profesiei. Între timp,
Ștefănescu s-a alăturat celor care au depus plângeri penale împotriva
forțelor de ordine agresoare30.
Aceste cazuri sunt din categoria celor care, prin natura profesiei celor
agresați, au avut parte de expunere și au ajuns să fie subiect de știri locale
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https://www.paginademedia.ro/2018/08/reporteri-la-protest-ioana-moldovan
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https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/evenimente/video-jurnalisti-digi24agresati-de-jandarmi-marturia-reporterului-cristi-popa-980022
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https://www.agerpres.ro/cultura/2018/08/13/cji-cere-jandarmeriei-simai-sa-sanctioneze-abuzurile-jandarmilor-care-la-protestul-de-vineri-au-atacatjurnalisti--160445
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https://www.dw.com/en/dw-urges-probe-into-romania-police-brutality12 against-correspondent/a-45082583

și internaționale. Au atras atenția presei internaționale asupra evenimentului
și au confirmat impresia că acțiunea forțelor polițienești din seara zilei de 10
august, la ordinele unor oameni apropiați de guvernarea PSD-ALDE, a fost una
de tip represiv, ilegală, disproporționată și criminală. Practic, vorbim de un stat
captiv, „confiscat” de către o elită politică coruptă, care folosește instrumentele
de forță ale aceluiași stat împotriva cetățenilor care-i semnalează abuzurile și
corupția. În schimb, sutele de victime anonime, bărbați și femei, copii și bătrâni,
au avut de-a face cu un tip de violență cel puțin la fel de halucinantă.
Acest Raport descrie doar câteva din situațiile paradigmatice, dar o evaluare
mai exactă a victimelor și a tipului de traumă suferită poate fi consultată în
Anexa1 a documentului principal, acolo unde Comunitatea Declic a adunat
mărturiile victimelor și detalii despre violența și abuzurile forțelor de ordine.
Una dintre victimele anonime ale violențelor de la București a fost și Liciniu
Miculeanu, un bătrân care a declarat la Parchet că a fost gazat, bătut crunt de
jandarmi și târât la dubă într-o altă șarjă de lovituri. În imaginile care au apărut
la televiziune, se vede cum bătrânul are numeroase leziuni, în zona capului și
pe tot corpul. În plus, pielea îi este descuamată pe anumite porțiuni de la baia
de gaze care i-a fost aplicată. Miculeanu a fost medic la viața lui și a povestit
cu detalii precise ceea ce s-a întâmplat31. Evident, a depus plângere la Parchet
și așteaptă.
Adina Apostol, supraviețuitoare a incendiului de la clubul Colectiv32 din
octombrie 2015, a fost gazată masiv și a reclamat probleme la gât, iritații
și inflamații după evenimente. Atât ea, cât și alte victime ale atacului
concertat cu gaze susțin că forțele de ordine au aruncat cu grenade și gaze
lacrimogene în mijlocul unor mulțimi pașnice, în pofida faptului că ultrașii,
câți vor fi fost, s-ar fi manifestat în alte zone sau chiar în fața forțelor
de ordine33. Aceste grenade și pocnitori aruncate în plin, într-o Piață
cu 100.000 de oameni masați și hărțuiți, au provocat răni grave multor
cetățeni. Lui Ioan Crăciuneanu i-a explodat una din grenade aproape de
picior, provocându-i adevărate găuri și arzându-i carnea pe diferite zone.
31
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/protestatar-ranit-jandarmii-parca-eraudementi-mi-au-facut-baie-cu-gaze-s-a-dus-un-rand-de-piele-981642
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Gazele l-au năucit și l-au făcut să-și piardă cunoștința34. Octavian Ureche
a postat pe rețelele sociale o poză cu piciorul său găurit puternic de un
proiectil care pare mai degrabă muniție de război35. Alții au avut parte de
alte tratamente. O fată care zăcea lângă Octavian, în ambulanță, fusese
„bătută până la leșin”36.
Există așadar sute de intervenții medicale asumate la fața locului, zeci și
sute de spitalizări ulterioare care pot fi certificate la unitățile medicale din
capitală, probe video, audio și mărturii ale participanților direcți, și există
această anchetă a Parchetului General care nu pare însă a evolua extrem de
rapid din pricina opoziției constante a membrilor PSD aflați în fruntea unor
ministere sau în alte poziții de decizie și influență. Secretizarea documentelor la
ministerul de Interne, controlat politic de PSD, este doar un astfel de exemplu.
De cealaltă parte, există PSD-ul condus de Liviu Dragnea și de baronii
asociați, care, de când s-a întors la putere la sfârșitul anului 2016, a încercat
permanent să distrugă instituții, să antagonizeze categorii de populație una
împotriva celeilalte, să acapareze justiția și resursele economice, să închidă
gura oricui ar îndrăzni să critice politicile dezastruoase.
La fel ca după Colectiv, în 2015, condițiile sanitare precare au ieșit la
suprafață sub forma unor jenante re-îmbolnăviri, unul din răniții de pe 10
august contractând o bacterie periculoasă în timpul spitalizării37. Tot în august,
în noaptea de 19, la ora 23:45, a decedat și un bătrân de 62 de ani care
venise din provincie (Turnu Măgurele) la București să participe la miting,
dar medicii legiști nu au reușit să stabilească, în urma autopsiei efectuate,
o legătură directă între gazarea bătrânului de pe 10 august și complicațiile
care au dus la deces. Raed Arafat a declarat că în fișa protestatarilor care au
solicitat intervenția echipajelor SMURD în timpul protestului, Ilie Gâzea figura
cu epistaxis și hipertensiune38. Soția acestuia susține că bărbatul mersese
34
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https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/foto-tanar-cu-rana-deschisa-la-piciorde-la-o-grenada-cu-srapnel-978606
37
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la miting cu încă 14 prieteni și că, în urma inhalării gazelor, a început să-i
curgă sânge pe nas și pe gură39.
Pe 11 august, unul din reporterii Vice România, după ce și-a petrecut noaptea
la Spitalul Clinic de Urgențe Floreasca, a publicat un articol despre protestatarii
răniți care au ajuns aici. Poveștile oamenilor descriu un comportament absolut
aberant și violent al jandarmilor, hărțuiri pe străzi lăturalnice, agresiuni verbale
și fizice, bătăi, confiscări abuzive de telefoane mobile, înjurături, gaze. Tot
Iulia Roșu, reporterul Vice, a vorbit la spital cu Nora Dincă, prezentatoare de
televiziune la Realitatea TV:
„Filmam și au dat cu gaze lacrimogene de la zece centimetri, în neștire.
Mi-au zis: «Ia, fă, dă-te-n p**a mea». Nu toți jandarmii sunt la fel, dar este
suficientă o mână de borfași, la fel ca și cei care ne conduc, să calce în picioare
o țară de oameni cinstiți. Ce-au făcut jandarmii în seara asta este incalificabil.
Ei au provocat de la prânz, încontinuu, oameni pașnici. Și-au bătut joc de
uniforma lor. Sunt oameni aici, femei lovite cu bastoanele, călcate în picioare.
Am de gând, pentru că am filmări, să-i dau în judecată nominal”40.
Investigarea evenimentelor din 10 August
În prima săptămână de la evenimentele sângeroase din Piața Victoriei,
fuseseră înregistrate 291 de plângeri din partea persoanelor agresate de
Jandarmerie, potrivit Agerpres. După încă trei zile, plângerile ajunseseră la 351.
Procurorii, mai întâi cei militari, apoi cei de la Parchetul General, au început
audierile în dosarul penal deschis pentru săvârșirea infracțiunilor de purtare
abuzivă, abuz în serviciu și neglijență în serviciu. Au fost formulate plângeri
împotriva ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, împotriva prefectului
capitalei, Speranța Clișeru, împotriva conducerii Jandarmeriei Române și a
Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București. Odată cu trecerea
dosarului de la Parchetul Militar la Parchetul General, s-a decis cercetarea
unitară a tuturor acestor plângeri penale. Acest dosar fusese deschis ca
urmare a sesizării din oficiu a procurorului militar de serviciu al Parchetului
Militar de pe lângă Tribunalul Militar București după ce acesta a văzut imaginile
violente care au circulat în spațiul public. Reporterii Recorder au dat publicității
separat-care-nu-are-corelare-ceea-fost-10-august-autopsia-poate-altceva-dar-asteasunt-.htm
39
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un astfel de film, sugestiv intitulat „Țara care-și calcă oamenii în picioare”41.

cei doi militari de furia mulțimii:

La trei săptămâni de la evenimente, pe data de 3 septembrie, numărul
plângerilor depuse la Parchetul General ajunsese la 77042. Ministerul condus
de Carmen Dan a prezentat propriul raport în care susținea că nu a discutat
în ziua de 10 august cu prefectul Speranța Clișeru și că a aflat de ordinul de
intervenție doar după ce acesta fusese semnat de Clișeru. Știm, din declarațiile
cumulate ale prefectului și reprezentanților Jandarmeriei că există inadvertențe
privind ora intervenției, așa cum am descris anterior în acest Raport. Chiar și
așa, prefectul a declarat că jandarmii „au dreptul” să intervină atunci când sunt
atacați.

„Când am ajuns la cei doi jandarmi prinși între protestatari, erau deja căzuți la
pământ, iar primul gest, instinctual, a fost să fac scut uman pentru a-i proteja.
Nu m-am gândit nicio clipă că oamenii aceia fac parte dintr-o instituție pe
care o vreau desființată pentru abuzurile asupra mea din trecut și pentru ceea
ce reprezintă, un braț represiv al statului—scopul era salvarea lor. A urmat
o ploaie de pumni și picioare încasate de mine și de toți cei care reușiserăm
să facem un baraj viu împotriva celor care veneau valuri, valuri să lovească,
iar o fată din cordon s-a aruncat disperată peste cei doi pentru a-i proteja.
Pentru câteva momente, violența încetase, fapt ce ne-a determinat pe noi,
cei din scutul [uman], să-i ridicăm pe jandarmi pentru a-i scoate din mulțime.
A fost o greșeală copilărească, pentru că, odată ridicați, a început potopul de
lovituri, iar eu am pierdut filmul pentru câteva zeci de secunde în urma unor
lovituri primite în cap. Am mai văzut doar cum câțiva jandarmi au venit să-și
recupereze colegii.”45

Responsabilii direcți ai evenimentelor, prefectul, ministrul de Interne,
reprezentanții Jandarmeriei, au insistat permanent asupra episodului în care
cei doi jandarmi, pierduți practic de colegii lor în mijlocul mulțimii, au fost loviți
cu pumni și picioare de către câțiva protestatari imediat după ora 23:00. Din
declarațiile chiar inadvertente ale reprezentanților statului, reiese că acest
episod ar fi fost cel care a „legitimat” intervenția în forță, deși gazarea și
hărțuirea oamenilor din Piață începuse încă din timpul zilei, așadar cu multe
ore înainte. Pe 11 august, ministrul de Interne Carmen Dan îi vizita pe cei trei
jandarmi internați la Floreasca, în prezența televiziunilor și reporterilor43. Ea nu
a mers, în schimb, să-i viziteze și pe protestatarii răniți și internați. Informația
anunțată încă de vineri noaptea, prin declarații ale ministrului și ale Jandarmeriei
și prin televiziunile de casă PSD, că Ștefania, femeia-jandarm, este suspectă
de coloană fracturată, s-a dovedit a fi falsă. Ministrul Sănătății a confirmat pe
11 august că Ștefania se află într-o „surprinzător” de bună stare fizică, că are
un hematom și că în niciun caz nu este internată la terapie intensivă.
Mihail Bumbeș, cunoscut activist și lider al Asociației Civice Miliția Spirituală,
care s-a aflat în meleul din Piață în momentul în care cei doi jandarmi, bărbat și
femeie, au fost agresați44, a fost printre cei care au încercat să-i protejeze pe
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Bumbeș a fost la rându-i rănit destul de serios la genunchi de către o
grenadă și s-a ales cu numeroase contuzii după ce a încercat să-i apere pe cei
doi jandarmi. Imaginile filmate din dronă care au apărut descriu o situație de
confuzie generală în care unii încearcă să-i lovească, alții să-i salveze pe cei doi
reprezentanți ai forțelor de ordine46. Opinia unanim împărtășită de către cei din
Piață, precum și de activiști precum Mihail Bumbeș este aceea că violența din
10 august a fost rezultatul direct al unor ordine politice de reprimare a celor
care contestă puterea actuală (PSD-ALDE) și, de asemenea, o tentativă de
delegitimare a Pieței, a protestatarilor pașnici.
Mai mulți activiști și jurnaliști cu care am discutat pentru întocmirea
acestui Raport consideră că trimiterea în judecată a șefilor Jandarmeriei
și a secretarului de stat (funcție politică) din Ministerul de Interne
confirmă ceea ce mulți au sesizat încă de la începutul zilei de 10 august:
premeditarea acestor violențe de către forțele de ordine, construirea unui
scenariu de avarie și intervenția disproporționată asupra manifestanților
pașnici au avut toate în spate un ordin politic47. Mai mult, Liviu Dragnea,
principalul artizan al actualei guvernări PSD și liderul (cel puțin pentru moment)
45
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unui partid social-democrat compromis intern și extern48, a declarat pe 22
august la televiziunea „de casă” Antena3 că el însuși ar fi fost ținta unei
tentative de asasinat în 2017, dar că nu a sesizat nicio instituție. Mai multe
organizații civice au sesizat apoi DIICOT privind declarațiile lui Dragnea și se
așteaptă o rezoluție privind o posibilă infracțiune contra securității naționale a
liderului PSD49. Minciunile lui Dragnea sunt deja de notorietate în spațiul public,
iar astfel de declarații iresponsabile, neprobate și pe alocuri rizibile, rostite prin
organele de propagandă ale partidului, reprezintă infracțiuni contra securității
naționale.
Între timp, Parlamentul European a anunțat că va organiza o dezbatere
în plen la începutul lunii octombrie pentru a discuta cele petrecute la
București pe 10 august50. Cum același parlament de la Bruxelles a votat
deja în favoarea procedurilor de sancționare a derapajelor antidemocratice
ale regimului Orbán de la Budapesta, este de așteptat ca europenii să aibă
o atitudine tranșantă și în privința României. O țară care, până la nefericitele
evenimente din august, fusese un anti-model politic și un model civic. O țară
care este actualmente ruptă în două și care așteaptă cu înfrigurare și alte efecte
ale politicilor economice și sociale dezastruoase ale actualei guvernări. După
tot ce s-a petrecut pe 10 august, încă nu există vreo demisie, iar principalele
documente se află secretizate, dintr-un ordin politic, la Ministerul de Interne.

V. Concluzii
Răspunsul violent al guvernului României, prin ministerul de Interne
și Jandarmerie, la un protest pașnic și îndelung anunțat ne arată cât de
fragile sunt câștigurile democratice din ultimele trei decenii. Ne aflăm
într-un moment esențial al memoriei europene, la 50 de ani de la înăbușirea
sângeroasă a Primăverii de la Praga (august 1968) și la aproape 30 de la
prefacerile revoluționare din Europa Centrală și de Est (decembrie 1989). Este
48
https://www.politico.eu/article/liviu-dragnea-romania-eu-politics-illiberal/
49
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-22666738-dup-declara-iile-lui-dragneaprivind-tentativa-asasinare-mai-multe-organiza-civice-ntre-care-corup-ucide-vedemjust-cer-diicot-nceperea-urm-ririi-penale-rem-pentru-atentat-care-pune-pericolsiguran-io.htm
50
https://www.romania-insider.com/european-parliament-may-adopt-resolutionromania/

momentul ca partenerii noștri externi să dea cele mai puternice și potrivite
semnale împotriva acestor tentative de a transforma state democratice în
fieful personal al unora și altora.
Mișcarea de revoltă a românilor începută în ianuarie 2017 este una
non-utopică, non-ideologică și pașnică. Corupția generalizată reprezintă
catalizatorul tuturor nemulțumirilor. Sensul acestei mișcări civice, în fapt o
formă de auto-împuternicire cetățenească nemaiîntâlnită de la începutul anilor
’90, este dat de câteva elemente esențiale: o respingere categorică a atacurilor
la adresa domniei legii și justiției; o respingere fermă a oligarhiei cleptocratice
care a dus inclusiv la tragedia de la Colectiv; o mai mare conștientizare a mizelor
politicilor publice și a puterii cetățenilor; o poziție din ce în ce mai tranșantă și
convingătoare a societății civile în favoarea valorilor și instituțiilor europene.
România nu este străină de ce se întâmplă în țările din jur și există, cu
siguranță, acest risc al contagiunii în rău. De altfel, în ultimii ani, am putut
observa teme comune în discursurile liderilor populiști și/sau autoritari de la
București, Budapesta, Ankara, Varșovia, ori chiar Moscova. Alții și-au declarat
deschis simpatia față de politicile represive ale celorlalți.
Deși președintele Klaus Iohannis a solicitat ministrului de Interne Carmen
Dan explicații pentru cele petrecute în luna august, situația trenează și oamenii
PSD răspândiți prin instituții fac tot posibilul să îngroape acest dosar. Opoziția
politică este slabă, iar acțiunile ei s-au soldat până acum cu eșecuri. De pildă,
moțiunea PNL (Partidului Național Liberal) din 3 septembrie, prin care se
solicita demisia ministrului de Interne Carmen Dan, a fost respinsă51.
În aceste condiții, le revine cetățenilor României misiunea de a-și promova
cauza, de a explica dezastrul intern și de a găsi partenerii internaționali capabili
să transmită semnalele potrivite unor oameni și instituții viciate, sau care săși îndrepte mai mult atenția asupra unui fenomen care în Europa Centrală și de
Est poartă deja numele de „noul val autoritar”.
Considerăm că materialele prezentate în acest Raport, fotografii și fișiere
video, declarațiile victimelor (vezi și Anexa1) precum și explicarea contextului
în care au survenit violențele de pe 10 august din București reprezintă tot
atâtea argumente pentru o condamnare răspicată și inechivocă a unui guvern
51
https://www.hotnews.ro/stiri-politic-22682970-protestul-din-10-augustpnl-cere-audierea-premierului-camera-deputa-ilor-depune-iune-mpotriva-ministruluiinterne-solicit-comisie-anchet.htm
15

10 AUGUST—DOVEZI ALE VIOLENȚELOR, ABUZURILOR ȘI ÎNCĂLCĂRII DREPTURILOR OMULUI DE CĂTRE JANDARMERIE

și a unui partid care acționează împotriva propriilor cetățeni.
Intervenția în forță a trupelor de jandarmi, folosirea disproporționată a
gazelor lacrimogene și reprimarea totală și lipsită de criterii de selecție a
cetățenilor pașnici și a jurnaliștilor, români și străini deopotrivă, au dus la
încălcarea drepturilor legitime privind libertatea de exprimare (Art. 3052)
și de întrunire (Art. 3953) prevăzute de Constituția României, au încălcat
Legea 60/199154 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice,
precum și Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale.
Vineri, 21 septembrie 2018, la momentul întocmirii prezentului Raport,
Parchetul General a anunțat punerea sub acuzare pe numele lui Mihai Dan
Chirică (secretar de stat în Ministerul de Interne), Laurențiu Cazan (maior
de jandarmi, comandantul dispozitivului de intervenție), Sebastian Cucoș

52
Art. 30 din Constituția României, aliniatul 1, stipulează: „Libertatea de exprimare
a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai,
prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt
inviolabile”.
53
Art. 39 din Constituția României stipulează: „Mitingurile, demonstrațiile,
procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere și se pot organiza și desfășura numai în mod
pașnic”.
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Deși dosarul evenimentelor este pe rol și ancheta în curs, procurorii de la
Parchetul General au precizat deja că ordinul de intervenție privind evacuarea Pieței
Victoriei pe data de 10 august a încălcat dispozițiile Art. 19 din Legea 60/1991 privind
organizarea și desfășurarea adunărilor publice („Intervenția în forță a organelor de ordine
va fi decisă de prefect, primar sau înlocuitorii acestora, din localitatea în care se desfășoară
adunarea publică, la solicitarea șefului organului local de poliție sau împuternicitului acestuia
desemnat să asigure măsurile de ordine la locul manifestației”), precum și dispozițiile
Articolelor 33 („Folosirea mijloacelor prevăzute la art. 29 se face în mod gradual și nu trebuie
să depășească nevoile reale pentru imobilizarea persoanelor turbulente sau agresive ori pentru
neutralizarea acțiunilor ilegale și va înceta de îndată ce scopul misiunii a fost realizat”), 34
(aliniatul 1: „Intervenția în forță se dispune în scris de către prefectul sau înlocuitorul acestuia
din municipiul București, respectiv din județul în care s-a produs una dintre situațiile prevăzute
la art. 29”), 36 („Se interzice folosirea mijloacelor prevăzute la art. 29 împotriva femeilor cu
semne vizibile de sarcină, împotriva persoanelor cu semne vădite de invaliditate și împotriva
copiilor, cu excepția cazurilor în care aceștia înfăptuiesc un atac armat ori în grup, care pune în
pericol viața sau integritatea corporală a uneia ori a mai multor persoane”) și 37 („În îndeplinirea
atribuțiilor de serviciu, personalul din Jandarmeria Română are obligația să respecte drepturile
și libertățile fundamentale ale omului și să acorde primul ajutor medical persoanelor care au
nevoie de acesta ca urmare a intervenției în forță”) din Legea 550/2004 privind organizarea și
16 funcționarea Jandarmeriei Române.

(șeful Jandarmeriei Române la data derulării evenimentelor), Ionuț-Cătălin
Sindile (adjunctul șefului Jandarmeriei la data derulării evenimentelor).
Totodată, în decizia procurorilor se arată că „Mihai Dan Chirică, secretar de stat
[funcție politică] pentru relația cu prefecții din Ministerul Afacerilor Interne,
a exercitat presiuni asupra prefectului de București, Speranța Clișeru, pentru
a aproba formal ordinul de intervenție în forță în timpul protestului din 10
august”55. Pe scurt, procurorii au stabilit până acum că ordinul de intervenție a
fost ilegal și că au fost falsificate orele intervenției în actele oficiale astfel încât
să corespundă narațiunii prin care s-a acreditat ideea unui protest violent.
Privim ONU ca pe un organism imparțial și independent care poate
determina autoritățile de la București să finalizeze ancheta, să-și asume
responsabilitatea pentru încălcarea drepturilor omului la manifestările de
protest din România și să dea publicității un raport complet și exact privind
condițiile în care au fost asigurate ordinea și liniștea publică în data de 10
august. Într-un context marcat de puternice presiuni politice și de tentativa de
a mușamaliza evenimentele care au dus la rănirea și vătămarea a peste 400 de
persoane, devine absolut urgentă aflarea adevărului și tragerea la răspundere
a tuturor celor responsabili. Considerăm că numai astfel poate fi restabilită
încrederea socială (social trust) în instituțiile statului și în mecanismele sale de
justiție.
Pe baza acestui Raport și a altor investigații complementare, solicităm
Organizației Națiunilor Unite, prin vocea Înaltului Comisar pentru
Drepturile Omului, Michelle Bachelet, să condamne violențele forțelor de
ordine din data de 10 august 2018.

Marius Stan
Director de cercetare,
Centrul Hannah Arendt pentru studierea totalitarismelor—Universitatea
din București.
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https://adevarul.ro/news/eveniment/parchetul-general-acuzatii-grave-dosarul10-august-ordinul-evacuare-fost-ilegal-Sefii-jandarmeriei-falsificat-actele-oficiale1_5ba4db63df52022f75afc258/index.html

Anexa1. Mărturii
Anexa 1 conține mărturii ale participanților la protestul din 10 august
primite de organizația Declic în urma unui apel online către cei ce au dorit să-și
împărtășească experiența.
Am participat la protestul din 10 august fiind poziționat mai toată seara în
zona din fața Muzeului Antipa. În jurul meu am văzut mii de oameni și ABSOLUT
nicio violență toată seara! La un moment dat, unul dintre noi a plecat să caute
un WC. S-a întors după vreo oră, o oră jumătate (era extrem de aglomerat),
cu ochii înlăcrimați și înjurând...ne-a povestit că încercând să-și croiască drum
înapoi a fost gazat alături de alți oameni (bătrâni, femei, copii, la grămadă)
undeva înspre Calea Victoriei...cred că s-a întâmplat cândva în jurul orei
21:30-22:00. Atunci ne-am dat seama că ceea ce noi văzusem mai devreme
luminând pe cer erau gaze lacrimogene...noi ne uitam la ele ca proștii, crezând
că sunt artificii... :) Le-am tot văzut mai apoi luminând pe cer și aruncate către
mulțime (de fiecare dată lumea huiduia când le vedea), până când în jurul orei
23:00 parcă începuse războiul: eram poziționați puțin mai în față, spre Guvern
(lumea mai plecase și nu mai era chiar atât de aglomerat), însă tot la mare
distanță de zona din față; au început să fie aruncate mai multe dintre acele
«artificii» concomitent, se auzeau bubuieli puternice prin jurul nostru, lumea
a început să se agite și am început să alergăm către Kiseleff...nu mai puteam
respira, mă usturau ochii și era greu să îi mai țin deschiși. Îmi amintesc că
alergând pe Kiseleff, cu direcția Băneasa, m-am uitat în dreapta și am văzut
o grămadă de lume îngrămădită și speriată alergând pe Aviatorilor...m-am
speriat, nu înțelegeam ce se întâmplă! Am trecut de baricada jandarmilor de
pe Kiseleff și înaintam către Băneasa auzind în continuare bubuituri venind
dinspre Piața Victoriei...eram speriat, credeam sincer că îi omoară pe cei
rămăși în spate...la un moment dat, cineva a strigat «Stați, unde mergem? Nu
auziți că îi omoară pe ăștia acolo?»; ne-am oprit și am decis să ne întoarcem,
alături de mai multe persoane...sincer, frica dispăruse, ne gândeam că
puteam fi noi în locul lor. Bineînțeles, baricada de jandarmi de pe Kiseleff nu
ne-a lăsat să trecem înapoi. Chiar și în acele momente tensionate ABSOLUT
nimeni nu a fost violent și NU a atacat vreun jandarm! Am mai multe filmulețe
făcute cu telefonul, nu sunt toate clare (era greu și să respir, darămite să mă
concentrez la a filma) pe care vi le pot trimite, dacă ajută la ceva... Am mai stat
vreo jumătate de oră după care am plecat spre casă, în jurul orei 0:30. Abia
a 2-a zi , la televizor, am văzut violențele care au avut loc în zone izolate!!!

Vrem răspunsuri și vrem ca cei responsabili de modul in care s-au desfășurat
lucrurile să fie trași la răspundere! Va mulțumesc frumos pentru tot ceea ce
faceți!
Am ajuns în piață un pic după ora 21:30. Încă de la început m-am îndreptat
către zona din centru la aproximativ 10-15 metri de camioneta protestatarilor
și cam aceeași distanță de cordonul de jandarmi. Atmosfera era foarte
încărcată de nervi și disperare. Din când în când cineva arunca câte o sticlă de
plastic goală către jandarmii protejați de armură și unii oameni purtau pe față
tricourile, dar nu aveau la ei alte obiecte care să fie sau să pară amenințătoare.
Nu am văzut nimic care să mă facă să cred că era nevoie de gaze lacrimogene
pentru a calma situația sau pentru a împiedica producerea unor violențe din
partea protestatarilor. Sloganele care erau strigate în zona mea nu făceau
referire la fapte violente. De 2 ori a căzut un cartuș cu gaze destul de aproape
de mine cât să mă afecteze și efectul iritant să se producă. Dar în afară de
câteva minute de tuse nu am pățit nimic. Tot ce am făcut a fost să mă mut
10-15 metri de locul unde eram inițial și să mă întorc după ce efectul gazului
se ameliorase. Am plecat în jurul orei 23 pentru că doream să ajung acasă cu
metroul. Am aflat a doua zi că la scurt timp după, jandarmeria a împrăștiat
mulțimea în mod violent. Eu personal nu am fost agresat fizic de către jandarmi
și nici nu am văzut pe altcineva să fie agresat. Probabil nu ar trebui să scriu aici
nimic; dar o fac în speranța că va ajuta, chiar și infim, la aflarea adevărului și
la pedepsirea celor responsabili pentru represiunea protestului din 10 august.
On August 10 I was there with my brother in law. Me from diaspora and
him from Bucharest. We were « armed » with two burgers from McDonalds,
some fries and a bottle of water for the road. The people from « jandarmerie
» were dressed like for a war, and we, the people, we were in t-shirts and
jeans. We did not dare to go more into the center of the manifestation due
to the smell of tear gas. We decided to leave around 22h30, because at that
time people seem very quiet, and there was tear gas everywhere. They were
projecting it in the air, as if it was New Year’s Eve fireworks. Due to the panic
movements, you could find yourself alone in the middle of a gas courtain. I
was not expecting this intimidation from our authorities, just because we are
ASHAME with our leaders and we want them to step down. We want real
democracy for Romania!
Da, am fost prezent la manifestație și pot spune că totul a fost premeditat
de către autoritățile neocomuniste. Faptul că au fost prezente foarte multe
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salvări SMURD ale domnului secretar de stat Arafat în piață încă de la începutul
manifestației, faptul că au gazat piața din oră în oră creând o atmosferă
tensionată în rândul protestatarilor, faptul că au înfiltrat sute de jandarmi
în civil cu scopul de a agita spiritele și nicidecum de a extrage manifestanții
violenți, faptul că au fost înfiltrate în Piața Victoriei unele persoane violente
recidiviste cu scopul de a crea panică, precum și intervenția în forță asupra
civililor, tineri, mame copii, bătrâni, străini, jurnaliști români și străini, gazați
și loviți cu bastoane cu preponderență în cap, toate acestea mă fac să cred
că a fost o acțiune de intimidare a diasporei și a populației civile din România
să nu mai participle la vreo manifestație antiguvernamentală. Acest guvern
corupt dorește să modifice legislația astfel încât toate faptele de corupție să
fie acoperite de legi care să-i acopere, mai concret să facă corupția politică de
stat.
Am ajuns în mijlocul Pieței Victoriei pe 10 august între 8 și 9 seara,
căutându-mi prietenii care protestau și ei. În mijlocul unei manifestații pașnice
și fără urmă de violență, guvernul a decis să atace oameni nevinovați cu gaz
lacrimogen. Video-ul de mai jos redă imagini cu oameni care se sufocă și se
îndepărtează de clădirea guvernului, strigând «Nu plecăm!». https://youtu.be/
mEoCc70NAbM
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Mă aflam în zona scuarului din Piața Victoriei, în stânga Muzeului
Antipa, împreună cu doi prieteni, când în urma folosirii substanțelor iritant
lacrimogene în apropiere, un grup foarte mare de oameni a început să alerge
înspre noi, mai precis înspre Bulevardul Kiseleff. Am constatat că frecvența
folosirii substanțelor lacrimogene a crescut față de folosirea lor anterioară,
fiecare utilizare fiind, de asemenea, însoțită de zgomote puternice. Grenadele
cu gaz lacrimogen erau aruncate din toate direcțiile, singura direcție în care
puteam fugi rămânând, din locul în care mă aflam, Bulevardul Kiseleff. Din
cauza zgomotelor puternice, a mirosului înecăcios și a numărului mare de
oameni care alergau, s-a creat o stare de panică generală. Am zărit în jurul
meu oameni care se împiedicau sau care se opreau pentru că nu mai puteau
respira. Împreună cu cei care mă însoțeau ne-am oprit în repetate rânduri
pentru a-i ajuta pe cei în dificultate. Acest lucru a făcut să fim expuși mult mai
mult timp gazelor iritante. Menționez că aerul din jur era irespirabil, singurul
lucru cu care îmi puteam acoperi fața erau șervețelele umede și uscate pe
care prietena mea le avea asupra ei și pe care le-am oferit, de asemenea,
celor afectați din jurul nostru. Ambulanțele SMURD din calea noastră aveau
ușile închise, personalul SMURD se adăpostise în cabinele ambulanțelor, iar în

jurul meu foarte mulți oameni, în special femei, loveau în geamurile mașinilor
implorând să fie lăsați înăuntru. Câteva femei țipau și am auzit cuvântul “mor”
de mai multe ori, lucru care a sporit considerabil panica celor din jur. Ofensiva
împotriva grupului de protestatari în care mă aflam a continuat pe bulevardul
Kiseleff până când întregul grup a fost împins dincolo de un grup de jandarmi
călare și însoțiți de câini, care formau un zid uman. Niciodată anterior acestui
moment nu am auzit mesaje ce solicitau evacuarea pieței, mă aflam într-o
zonă în care protestele au fost pașnice, în afară de scandări neexistând niciun
fel de incident violent. În cele 4 ore anterioare momentului la care am făcut
referire mai sus și în care m-am aflat în piață nu am zărit niciun fel de incident
între protestatari și jandarmerie, aflându-ma într-o zona ferită de orice fel
de conflict. Că urmare a inhalării excesive de gaze lacrimogene am dezvoltat,
pe parcursul zilelor următoare, simptome îngrijorătoare ale căror cauze și
moduri de tratament se află în prezent sub investigație medicală: probleme
respiratorii, dureri de cap, amețeli, dureri în gât, sensibilitate oculară.
I arrived at the place around 18.30 in the afternoon, together with a group
of work mates. Soon as we arrived the Police were already using tear gas
so we could feel it first hand in our eyes and lungs. We took some distance
from the place where tear gas was used and we went near the giraffe at
the Natural Sciences museum. All of the participants were peaceful, no
violence whatsoever from the side of the participants. It was somewhat like
a festival, all except the teargas. I stayed up to 21.00 when I left, with a sense
of disgust and disbelief that they were using teargas on a peaceful crowd.
Around the same time as I was leaving the tear gas had already turned in a
sort of systematic bombing with tear gas, it was something that I had never
experienced before. The general feeling it was of disgust that they decided
to use this on this specific event where Romanians from all over the world
had gathered. This event I still consider seriously traumatic and now, 1 month
from the event, I am still seriously concerned about the future of this country.
Am văzut cum jandarmeria călare a intrat la trap peste oamenii care
stăteau în față la Antipa; eu eram la semaforul de lângă muzeu, de pe Kiseleff.
Am auzit țipete și am văzut cum jandarmii și-au îndemnat caii, care se opriseră
un pic. De asemenea, când am plecat către metrou Aviatorilor, mergeam pe
stradă, traficul fiind oprit, iar o dubă de jandarmerie efectiv a vrut să dea peste
mine și prietena mea (venea din lateral, de pe Ion Mincu). A trebuit să o luăm la
fugă că să nu ne lovească.

Bună ziua, în seara zilei de 10.08.2018, orele 22.45, eu împreună cu familia
și alți prieteni care participam la protest, pentru a ne feri de gazele împrăștiate
de către jandarmerie, am intrat în holul Reiffeisen Bank. În timp de câteva
minute spațiul s-a aglomerat și cu alți protestatari și nu mai aveam aer să
respirăm. În această situație am decis să ieșim afară și să fugim, dar era
imposibil pentru că nemernicii de jandarmi stăteau la ușa băncii și împrăștiau
gaze pentru a împiedica ieșirea oamenilor. Așa că am rămas înăuntru, cu riscul
de a ne sufoca. Odios ce au putut face aceste animale, pentru că oameni nu
se pot numi.
Povestea este simplă. Am ajuns în Piața Victoriei în jurul orei 18. Am stat
ceva timp față în față cu un cordon de jandarmi echipați de luptă. Cordonul
s-a retras pe măsură ce se adunau manifestanții (care veneau cu metroul ieșirea dinspre Aviatorilor). Între sutele de persoane din jurul meu și al familiei
mele nu am văzut nici măcar o persoană care să aibă atitudine violentă. Și
totuși, la puțin timp după ce metroul nu a mai oprit în stația de la Victoriei, am
fost gazați. Nu înțelegeam nici măcar ce se întâmplă....Nu am mai putut ține
ochii deschiși, nu puteam respira, fiul meu era grena în jurul gurii și nasului....
Am încercat să ne retragem fără să ne călcăm în picioare, fiindcă nimeni nu
mai vedea pe unde merge....toți tușeam și încercam să ne spălăm cu apa
de băut pe care o aveam. Nu am înțeles de ce au dat în acea zonă dinspre
Aviatorilor, unde erau și ambulanțele....și, cel puțin familia mea, nu a sesizat nici
o persoană violentă.
De mai multe ori au fost aruncate grenade lacrimogene lângă grupul meu
din Piața Victoriei, într-o zonă în care absolut nimeni nu era violent. Bătrâni,
copii, părinții și prietenii mei nu mai puteau respira sau ține ochii deschiși în
mijlocul gazelor care se răspândeau în toată piața din cauza vântului. Alte
persoane au fost rănite de exploziile grenadelor, ajungând de urgență la spital.
La evacuarea pieței, a trebuit să fugim și să ne ascundem în spatele unei clădiri
pentru a putea respira. Nori albi și deși de gaze au trecut pe toate bulevardele
alăturate Pieței Victoriei timp de minimum 30 de minute.
Bună ziua, am fost în data de 10 august pe strada Kiseleff împreună cu
soția. Acolo era un cordon de jandarmi care trăgeau cu gaze lacrimogene în
câțiva tineri care nu erau violenți în niciun fel. M-am deplasat către cordonul
de jandarmi înarmat cu un steguleț al Romaniei să-i întreb de ce dau cu gaze
dacă nu este nicio violență. În acel moment unul din ei mi-a dat cu spray
lacrimogen în ochi de la cca 20cm. În acel moment purtam lentile de contact în

ochi, pe care mi le-au distrus. Nu mai spun că nu mai puteam să deschid ochii
pt a le scoate. Succes!
În data de 10 august 2018, m-am deplasat împreună cu prietenul meu la
București cu intenția de a participa la protestele din Piața Victoriei. Am ajuns
în piață în jurul orei 20, cu metroul. Ne-am poziționat permanent pe iarbă, în
dreptul girafei, lângă Muzeul Antipa. Pe tot parcursul șederii noastre acolo,
absolut toți oamenii din jur erau absolut liniștiți, nouă ni se părea chiar liniște,
parcă la protestele de la Constanța se striga mai mult. La un moment dat,
m-am urcat pe gărduleț să mă uit în perspectivă. Cât vedeam cu ochii, erau
oameni frumoși și liniștiți. Oameni normali, ca mine. Nu se vedea niciun jandarm
(atât cât am putut vedea eu cu ochii). Atașez filmulețe cu atmosfera din zona
noastră, pentru a demonstra că nu era niciun huligan în zonă. O prietenă mi-a
zis că, în zona în care a fost ea, au fost gazați tare. La noi ajungea doar un
miros ușor, oamenii se mai protejau din când în când. Nu aș ști să va indic
exact orele. Dar am început să auzim din ce în ce mai des bubuituri de gaze.
Și din ce în ce mai aproape. La un moment dat, oamenii ne făceau semene
disperate să stăm jos, să ne acoperim fața. Am început să vedem oameni
răniți sau asfixiați care se retrăgeau înspre noi. Au început să apară și cei de la
SMURD cu targa prin zona noastră. Primul mare șoc a fost jandameria călare
care se îndrepta spre noi.
M-am uitat disperată în perimetrul meu, cu intenția de a localiza o direcție
de scăpare pentru noi, dacă ar fi intrat peste noi. Nu aveam cum să fugim.
Eram în capcană. Eram pe iarbă, după gărduleț, foarte multă lume în jur,
Antipa în spate, în față ei cu caii (atașez filmuleț). S-au poziționat acolo cu caii,
exact cu direcția către noi, ca și cum intenționau să intre în noi. Din fericire,
au plecat. Acela a fost momentul în care m-am speriat rău și am intenționat
să plec acasă. Am ieșit pe Kiseleff, cu intenția de a ne retrage. Prietena mea
îmi trimitea mesaje pe telefon. Apropo, rețelele de telefonie mergeau foarte,
foarte greu. Prietena mea mi-a spus la un moment dat, prin mesaje, că vor să
scape de noi din piață și că se intervine în forță. Pe noi nu ne-a anunțat nimeni
că se intervine în forță, așa cum au declarat ei. Eram pur și simplu luați prin
surprindere mereu. Și, nefiind huligani de profesie, nu aveam nicio bănuială
despre ce ar putea să facă jandarmeria, sau care ar fi strategiile posibile. Când
m-a anunțat prietena mea că vor să scape de noi, m-am ridicat cât de mult am
putut și m-am uitat peste mulțime. Un prim puhoi de oameni fugea disperat
în altă direcție. În acel moment, am luat decizia să ne retragem și mai mult pe
Kiseleff, deși drumul spre hotelul nostru ar fi fost în direcția opusă. Pe acolo
nu se putea trece. Am început să auzim bubuituri foarte dese și am început
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să ne simțim sufocați. Poate că majoritatea oamenilor se retrăgeau acum,
gazați, către noi. (Atașez filmuleț când mulțimea se retrăgea liniștit, deși erau
în dificultate de a respira și vedeau cu greutate). În timp ce ne retrăgeam pe
Kiseleff, noi căutam o variantă să o luăm în direcția în care trebuia să ajungem.
Ne-am uitat în dreapta, în parc. Acolo alte mii de oameni. În acel moment, au
tras exact în noi, în oamenii care ne retrăgeam. Ne-am uitat în jur, să vedem
unde am putea fugi. Peste tot era mult, mult gaz. Nu vedeai mai nimic, nu
mai puteai respira. Iar noi fugeam în condițiile în care nu puteam respira. Mi-a
fost frică că o să leșin și o să mor călcată în picioare. Bănuiesc, fără să am
cunoștințe despre evacuări, că acela a fost un moment în care numai o minune
a făcut să nu moară nimeni. Până și bulevardul ăsta, care ar fi fost calea
noastră de evacuare era blocat parțial de jandarmerie cu cai și garduri. După
ce am reușit să respirăm mai bine, am început să ne găsim drumul spre hotel
(lângă Cișmigiu). De atunci, am început să vedem multe, multe salvări Smurd.
Am luat-o spre Aviatorilor, prin parc. Când am văzut că s-a mai liniștit treaba
în piață, am luat-o spre guvern, cu intenția de a ajunge în Calea Victoriei sau pe
Buzești. Erau cordoane de jandarmi care ne-au spus să o luăm prin altă parte,
nepăsători, fără să ne ajute în vreun fel. Am luat-o pe lângă Antipa și am mers
paralel cu Nicolae Titulescu, cumva, pe străduțe. Am mers înainte și înapoi o
vreme, peste tot fiind cordoane de jandarmi cu gaze. Oameni disperați, prinși
în capcană, ca și noi. Ne anunțam între noi pe unde se poate trece și pe unde
nu. Pe o străduță am văzut tomberoane răsturnate și incendiate, moment
în care ne-am dat seama că suntem prinși în capcană cu cine nu trebuia. Mai
apoi, am aflat din declarațiile oficiale că acolo au fost “izolați” huliganii. Deci,
practic, oamenilor normali nu li s-a dat nicio variantă de evacuare. Ne-au prins
într-un risc maxim. Niciun jandarm nu coopera cu oamenii normali, să ajute la
protecția lor și la evacuarea în siguranță (așa cum au declarat ei). După mersul
ăsta înainte și înapoi, lovindu-ne și în sus și în jos de jandarmi cu gaze, am
reușit să ieșim la bulevard abia lângă podul de la Basarabi. Acolo am reușit
să chemăm un Uber. Atașez fotografie cu rezumatul cursei noastre cu Uber.
La acea oră, 0:44, am reușit să fim în siguranță. Consider că situația creată
a fost una de război. Practic, noi eram total neînarmați și am fost prinși în
capcană. Nu aveam nici măcar cu ce să ne protejăm fața, că să putem respira.
Pe noi nu ne-a anunțat nimeni că ar putea fi război, să ne protejăm, pe când ei
(jandarmii) au venit pregătiți de război. Nu s-a intenționat evacuarea noastră
în siguranță. Nu le-a păsat ce se întâmplă cu noi. Jandarmii erau ostili și ne
puneau pe fugă, în loc să ne ajute să scăpăm. În afară de câțiva băieți care
fugeau pe străduțe, nu am văzut nici măcar o persoană agresivă. Sau agitată.
Nici măcar când dădeau cu gaze în noi. Lumea nu era agresivă. Singura reacție

a oamenilor era să huiduie de câte ori se auzeau bubuieli de gaze. Asta era
riposta oamenilor. Huiduitul. Pentru asta a fost necesar atâta agresivitate din
partea lor? Consider că am fost puși în pericol și prin sabotarea (dacă asta au
făcut) rețelelor de telefonie. Dacă ar fi mers, măcar am fi putut fi anunțați de
cei de acasă să ne retragem în siguranță. Căci ei nu au făcut asta. Nici măcar
cei din față nu au auzit somațiile lor (așa cum zic ei că au făcut). Consider că
au agitat masele încontinuu. Au provocat reacții de disperare de la oamenii
normali. Și eu, când am reușit să scap de gaze, m-am dus la jandarmi și am
urlat la ei. Era tot ce puteam face să mă apar. Să urlu. Aș vrea să va pot explica
mai bine ce am trăit atunci, ce simt acum, cum jandarmii au produs șanse mari
ca al meu copil să rămână fără mamă. O mamă cu simț civic, care era plină
de emoție pozitivă când a ajuns în Piața Victoriei. O mamă care nu a știut că
se duce cu mâinile goale la război. O mama care și-ar fi luat măcar mască și
apă, dacă ar fi bănuit ce urmează. O ultima precizare: înainte de marele atac,
lumea deja începuse să plece. În scurt timp, piața s-ar fi eliberat în mod natural
și pașnic, de către majoritatea oamenilor.
Da, am fost în centrul Pieței Victoriei cu soția și prietenii. Toată lumea din
jurul nostru era pașnică, ca la orice alt miting. Dintr-o dată am fost gazați
violent, am încercat să fugim, însă ne-am împiedicat de cei din față, care și ei
încercau la rândul lor să fugă. Au fost momente de panică maximă. Am suferit
un infarct acum 5 ani, iar când m-am sufocat cu gaze am crezut că nu mai
scap, efectiv am avut senzația că mor.
Am fost în Piața Universității în jurul orei 13.00 în data de 10 august.
Se adunaseră grupuri mici de protestatari veniți din alte părți ale țării. Un
«protestatar» cu o statură impresionantă ( aprox. 2m înălțime, foarte corpolent),
cu o porta-voce, discuta în permanență cu jandarmii și apoi se întorcea către
ceilalți protestatari de bună credință și le transmitea, prin porta-voce, mesaje
de genul: «Au blocat șoselele că să nu poată ajunge mașinile cu protestatari
în București: Deblocați-ne țara!». Oamenii începeau să scandeze: «Deblocați
țara!». Mi-am dat seama că sunt manipulați și m-am gândit că dacă la fel se
va întâmpla în Piața Victoriei, va fi dezastru. Pot atașa fotografii făcute de
mine cu acel individ.
Nu am participat la mitingul pașnic din 10 august. Dar am fost cu sufletul și
inima alături de dânșii. Am urmărit video în direct de la Vocea străzii, care nu a
închis aparatele care ne informau live cu ceea ce se întâmplă în țara noastră.
Cu dezamăgire totală și indignare nu îmi vine să cred nici în ziua de astăzi

ce a putut primi poporul român de la mitingul pașnic. Au fost tratați ca niște
intruși, criminali, cu o bestialitate de nedescris. Au fost gazați, bătuți într-un
mod crud cu pulane în cap, au fost aruncate explozive ce au fost peste 400 de
răniți, udați cu tunurile de apă și asta pentru ce? Pentru că Poporul Român s-a
săturat de corupții din Parlament, s-au săturat de viața mizerabilă scumpă și
de mită. S-au săturat să vadă că tot ce a construit Ceaușescu ei au distrus,
vândut și prăpădit mândra Țărișoara noastră. Aproximativ o naționalitate au
emigrat afară. Cei rămași sunt bătrâni ce mor de foame, bețivi, copii și psd-iști,
că ei o duc bine. Sper să vă ajungă milioane de video și poze, să va facă același
efect ce mi l-a făcut mie. Pentru că țara noastră este coruptă și justiție nu
este, cine încearcă să facă ceva îl elimină psd din sistem. Noi, poporul roman,
vrem ca cine a dat ordinul să atace protestatarii pașnici din 10 august să
plătească. Avem dreptul la opinie, suntem în Uniunea Europeană, psd vor să
ne bage în dictatură. Vrem demisia și închisoare penalilor care au ordonat atac
la poporul român. A fost un protesc pașnic cu copii, femei, bătrâni, tineret,
bărbați. Nu a fost atac de stat cum se spune după o lună de zile. După o lună
de zile de la incident nicio demisie, niciun vinovat pentru tot ce s-a întâmplat.
Jandarmeria apără hoția, apără statul mafiot, îl apără pe Dragnea cu interlopii
lui. Sunt sigură că vă vor ajunge mii și mii de video și poze, veți vedea cu ochii
dumneavoastră drama ce a suportat poporul român la un miting pașnic. Vă rog
din tot sufletul să faceți dreptate, sunteți ultima noastră speranță. Corupția
ucide. Nu ne ucideți, salvați-ne, vă rugăm.
Bună, am participat la mitingul din 10 august și, cu toate că am protestat
pașnic, am inhalat gaze în repetate rânduri. Chiar dacă am stat mai în spate
(lângă BRD), vedeam cum erau aruncate fumigene și petarde foarte aproape
de noi. Toate acestea s-au întâmplat înainte de ora 23.
În seara de 10 august am fost prezentă la protest. Întâmplător m-am
poziționat în dreapta clădirii guvernului și am nimerit într-un grup de agitatori.
Cu puțin înainte de ora 23:00, 2 dintre ei au venit și m-au atenționat să plec
de acolo pentru că urma să se întâmple ceva. Mi-au spus că ei urmau să facă
ceva, «să facă o diversiune» - l-am citat pe unul dintre ei- și că jandarmii
urmau să între în forță în noi. S-a adeverit câteva minute mai târziu. Tot cu
grupul de agitatori am fost împinsă pe bd-ul L. Catargiu. Se arunca cu diverse
obiecte în jandarmi (printre care garduri), au tras cu vreo 2-3 grenade cu fum
în noi și în rest nimic. Nu au intervenit în forță, deși ar fi putut de nenumărate
ori, probabil pentru că aveau blat cu ei. Dacă aș fi nimerit in altă parte, cu
siguranță aș fi încasat-o și nu m-aș fi ales doar cu puțină adrenalină și spirit

aventuros de la protest.
Bună seara! Ce am trăit atunci, pe 10 august, a fost un real coșmar. Cred că
în jurul orei 22:00 au început să arunce cu gazele care au fost nu numai la sol,
ci și în aer...Nici nu apucai să fugi și te ajungeau din urmă și am și căzut jos, pe
asfalt. Am avut noroc că m-a ridicat un băiat de jos și mi-a dat sticla lui cu apă
și m-a învățat cum să procedez să scap de usturimile îngrozitoare de pe piele.
Mi-aș dori că vinovații să fie trași la răspundere.
Despre bunele intenții ale jandarmilor. E un pic trecut de ora 19:00. M-am
avântat cu Vlad să dăm o tură de piață, să luăm pulsul, să vedem cine e
neinspiratul cu porta-vocea care se aude doar dacă bate vântul în direcția
propice și atunci se nimeresc niște vorbe cam fără noimă, să vedem dacă mai
dăm de cunoscuți, să vedem cum de nu folosește nimeni înjurătura devenită
celebră (simplu, se dorește un protest cât mai decent) și să mai schimbăm locul.
În periplul nostru, o luăm la un moment dat spre zona guvernului și, inspirați
de un bărbat care strânge mucurile de țigară de pe jos într-o pungă de gunoi,
ne apucă și pe noi spiritul civic și în sticla de apă pe care abia o terminase Vlad
începem să vârâm mucuri de țigarã și alte mici gunoaie de pe jos. Vrem să
rămână un protest civilizat. Vrem să fie curat la noi în sat. E o situație foarte
liniștită, ba chiar mi se pare un pic plictisitor. Și cum stăm noi cu ochii în asfalt,
adunând gunoaie, la un moment dat se aude din jur «gaze!» Și, până să facă
sinapsa poc! și să ne prindem, face nasul priză de la un miros ca de aurolac și
imediat ne dăm seama că s-a tras cu lacrimogene. De ce? Naiba știe, pentru
că un motiv real sigur nu este, totul decurgea foarte pașnic, dar nici nu mai
contează, pentru că deodată aerul devine extrem de înecăcios. Dau să-mi țin
respirația, dar plămânii mei au fost deja contaminați cu substanță și simt nevoia
să expir și inspir, iar ceea ce trag în piept e din ce în ce mai rău. Deodatã încep și
ochii să mă usture insuportabil și cu rapiditate întreaga față se simte ca și cum
ar fi fost jupuită de piele. Avem noroc că oamenii nu se îmbulzesc disperați și
nu se creează îngrămădeală și haos, așa că ne îndepărtăm cu rapiditate. Deja
senzația insuportabilă din plămâni a urcat în gât și salivez inexplicabil de mult,
așa că simt nevoia să scuip, dar o fac mai mult necontrolat, practic gura este
foarte moale. Văd că și alții pățesc la fel. «Nenorociții», se aude de undeva.
Reușesc în sfârșit să ridic ochii de la drum și văd în jur numai fețe plânse,
tumefiate, roșii, ochi închiși, batiste. Cineva vine să ne dea să ne spălăm cu
apă dintr-o sticlă de doi litri din care băuse. Altcineva strigă să nu o facem, că
e și mai rău. Deja am apucat să îmi arunc un căuș de palmă pe față. Nu mai
contează. Cert e că din această furie colectivă stârnită de nedreptatea de a fi
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gazați fără niciun motiv se naște un zumzet în care se aude pentru prima dată
în piață, cu forță, celebra înjurătură. Nu e loc de decență, câtă vreme acest
protest a fost de la bun început atacat cu premeditare pentru a fi descurajat.
Au existat informații clare că aici se va ajunge. Ce se întâmplă nu e corect,
dar asta nu mai e de mult o surpriză. Surpriză este că două ore mai târziu în
piață erau de două ori mai mulți oameni. Am strâns din dinți și am mers mai
departe. Măcar am aflat cum se simt gazele lacrimogene și, din ce văd, nu se
moare din ele.
Ca fost jandarm, repet - JANDARM (rezervist/pensionar militar acum) am
fost acolo... pentru viitorul băiatului meu... am simțit (făceam aplicații în anii
1994 - 95 - 96) din nou, CS-ul... Păstrat dosit, pentru urgențe...
Am fost martor la toate evenimentele din 10 august. Cel mai important
mi se pare faptul că jandarmeria a încercat încă de la orele 18:00 să instige
la violență aruncând în aer spre mulțimea pașnică (departe de cordonul de
jandarmi) proiectile cu gaze care în aer se împrăștiau sub forma unor artificii,
picând printre protestatarii pașnici (femei, copii, bătrâni). Acestea veneau fără
motiv, oamenii pe care îi afectau neavând vreo legătură cu cei care erau în fața
cordonului de jandarmi. Am un filmuleț care susține cele spuse. Aștept să mă
îndrumați cu privire la trimiterea lui către dumneavoastră.
Am ajuns în Piața Victoriei în data de 10 august pe la orele 21 (după serviciu
am plecat din Sibiu). Cum am pășit în Piață am fost gazați, nici n-am știut cum
s-a întâmplat, dar ne-am trezit într-un fum gros, am traversat Piața cu ochii
închiși, nu vedeam nimic și nu puteam respira. De atunci ne-au gazat până la
orele 23, când ne-au dispersat. M-am simțit umilită, nu-mi venea să cred că
asta e România anului 2018.
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Nu știu dacă este valabil, neavând dovezi foto-film, dar sunt indignat de
pledoaria Tovarășei Secretare Carmen Dan din Parlament, mai cu seamă că
a MINȚIT CU NERUȘINARE spunând că ultrașii sau provocatorii nu au venit
grupați în Piața Victoriei. În ziua de 10 august am fost cu un văr în Piață și,
după ce am luat o gură de gaze (sunt pensionat medical pentru că am BPOC
gr. II), am plecat (pe la ora 16.00, după ce m-am mai întâlnit și cu niște foști
colegi de serviciu), însă în stația de tramvai de pe str. Titulescu, la intersecția
cu str. Doctor Iacob Felix, am observat un grup de 7-8 haidamaci care se
făceau imediat remarcați, căci urlau de parcă se duceau la meci, îmbrăcați în
tricouri negre, care se îndreptau către Piață, trecând pe lângă forțele de ordine

(poliție) fără că aceștia să îi întrebe de sănătate. Oare de ce au fost lăsați să
treacă fără a fi nici măcar legitimați: poate că îi cunoșteau și le-a oferit prilejul
sa participe gratuit la corida ce a urmat????
Salut! Da, am fost în stradă pe 10 August. Am plecat din Craiova, din zona
aeroportului în jurul orei 10, ne-am oprit la Slatina unde ne-am întâlnit cu alți
participanți și împreună am plecat spre capitală. Eu am ajuns pe la 14:00, dar
am mers mai întâi la Ciobănașul să mănânc niște mititei cu cei 3 prieteni cu
care am împărțit mașina. La ora 15:30 am ajuns în piață, era cald și lumea era
mai mult pe la umbră decât la garduri, totuși ce am observat, jandarmii dadeau
cu spray de la picior, aveau niște recipiente foarte mici cu care dădeau periodic
de la genunchi. Începând cu ora 16:00 și până la 22:00 au dat constant cu
spray, la început din 30 în 30 de minute, iar odată cu trecerea timpului, din ce în
ce mai des. Am văzut femei și copii cum leșinau lângă mine și am transportat
câțiva la cele trei salvări SMURD care erau în toată piața. Proporțional cu
gazele jandarmilor creștea și iritarea oamenilor, până când au intrat în noi
jandarmii și a trebuit să fugim.
Am participat la protestul din 10/08. Am simțit gazele cum îmi taie respirația
și că îmi pierd cunoștința. Nu cunosc Bucureștiul, dar ne-am îndepărtat de
piață și, când am ajuns aproape de un pasaj subteran, polițiștii ce erau acolo
își asigurau protecția corporală, punându-și vestele pe ei, semn că știau ce se
întâmplă. Ne-am simțit umiliți, desconsiderați și disprețuiți.
Art. 397 Atentatul contra unei colectivități Atentatul săvârșit contra unei
colectivități prin otrăviri în masă, provocare de epidemii sau prin orice alt mijloc,
în scopul îngreunării sau împiedicării exercitării puterii de stat, se pedepsește
cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea
exercitării unor drepturi. În data de 10 August 2018, forțele de ordine au
încălcat tratatul internațional prin ACEST ARTICOL DIN CODUL PENAL.
Am fost gazați in corpore, mii de oameni, împreună cu bătrâni și copii în
zona Antipa-Buzești și pentru că am insistat să protestăm, am luat 10 șarje
de gaz, simțind că încă o șarjă ar fi putut să mă facă să scuip sânge, atât de tare
ajunsesem să tușesc. Am văzut copii de 4 ani pe spatele părinților prin ceața
gazelor, revolta aproape ne făcuse să ne pierdem instinctul de conservare. Nu
am făcut nici unul dintre noi vreun gest violent, doar am scandat împotriva
guvernului.

Salut! M-am gândit ceva dacă ar fi ok să spun și eu cum a fost protestul
meu sau ar fi bine să uit. Am decis că vreau să îl știe și altă lume, deși sunt
sigur că nu mai există îndoială de abuz al jandarmeriei. Am venit din Diaspora
pentru protest, m-am prezentat frumos la ora 17:30, în data de 10 august, în
Piața Victoriei. Deja vedeam peste tot țestoasele ninja. Am încercat să comunic
cu unii din ei, așa fac mereu când vin în România și ajung la protest. Nu s-a
putut, mă ignorau. Mi-am continuat protestul pașnic, priveam în jur lumea,
atmosfera - era totul ok. În jurul orei 18 a venit lângă mine un tip agresiv ce a
aruncat cu un pet în scutul unui jandarm. Zona era liberă, jandarmul a văzut
cine a aruncat, pe mine mă avea în vizor de vreo 10 minute, deci nici urmă de
confuzie, greșeală sau orice altceva. Imediat l-am alungat pe protestatar de
lângă mine, iar în secunda când m-am întors cu privirea spre Guvern, jandarmul
a decis să mă pedepsească cu butelia de gaz lacrimogen. Vreo 3-4 jeturi. În
ochi, în gură, tot tricoul ud. Am căzut, nu vedeam, nu puteam respira, traheea
ardea, pielea ardea. Am fost scos de cineva de acolo (îi mulțumesc, deși va fi
imposibil să îl identific, având în vedere că nu vedeam) și dus la Smurd. Am
stat o oră să îmi revin și să pot deschide ochii. Pielea m-a ars până a doua zi
la 6 dimineața, de a trebuit să stau afară la aer, fiindu-mi imposibil să stau în
apartament. Am revenit la protest, mi-am găsit agresorul și l-am întrebat de
ce a luat acea acțiune. Evident că m-a ignorat, iar când l-am fotografiat și-a
pus masca pe față și rânjea cu colegul său că nu îi plac pozele. Am început să
mă plimb prin zonă, să văd ce se întâmplă. Am găsit grupul de «ultrași» ce
aruncau cu pet-uri, pietre și petarde. Am mers la jandarmi și i-am rugat să
intervină să îi ridice, căci zona era delimitată. M-au ignorat, nu au vrut să intre.
Gazele au fost non stop, eu le-am inhalat foarte mult, căci mulți oameni, la
fel ca și mine la ora 18, cădeau la pământ și se sufocau, iar conștiința nu mă
lăsa să fug. Am scos continuu oameni din gaze, deja nu mai era protest, ci o
operațiune de salvare din partea multora. Ca să ajung la punctul culminant,
vine ora 23:00. Nu știu exact, poate puțin mai devreme, poate puțin mai
târziu. Stăteam fix în mijlocul parcării cu fața către guvern, lângă un steag UE
imens. Văd lumea din fața mea că începe să fugă spre mine. Nu înțelegeam ce
se întâmplă. Observ imediat că jandarmii au intrat peste noi cu lacrimogene
și petarde (un fel de focoase luminoase ce produceau lumină și scoteau gaz
lacrimogen). Una cade la picioarele unei doamne ce se află la 3 metri de mine.
Se sperie și rămâne în șoc acolo. Am sărit imediat să o scot de acolo și am
dus-o lângă mai mulți oameni. Am revenit în mijloc, tot lângă steag. Aud iar
zgomot de petardă sub steag și văd o flacără. Oamenii pe sub steag intră în
panică și aleargă fiecare pe unde poate. Văd o tânără ce iese exact de lângă
explozie, târându-se și urlând de durere. O iau în brațe și strig după ajutor

cât pot de tare, adrenalina îmi inundase tot corpul. Jandarmii se apropiau, am
început să simt ochii că mă ardeau. Erau aproape și au dat cu gaz în mine.
M-am ridicat cu fata și am fugit încă 10 metri unde nu am mai putut să văd
și ne-am pus la pământ. Strigam după ajutor, încercam să o încurajez. Mă
strângea tare în brațe și plângea, eu o strângeam la loc și o acopeream. Mi-aș
fi dat viața pentru ea în acel moment. Nu o simțeam ca pe un străin. Au venit
doi băieți ce m-au ajutat să continuăm drumul către Smurd, încercând să ne
ferim de gaze, tun cu apă și jandarmi ce avansau. Alți oameni alergau în fața
noastră ca să elibereze zona, căci ne îndreptam spre Aviatorilor unde masa
de oameni fusese concentrată și devenea greu să avansăm cu o victimă.
Am ajuns la Smurd, mai erau victime. Medicii se plângeau că nu au oameni
îndeajuns, erau victime peste tot. Jandarmii avansau cu lacrimogenele către
Smurd, dar oamenii au rămas neclintiți și ne-au protejat. A fost o seară ce nu
o voi uita prea curând și le mulțumesc tuturor eroilor din acea seară. Mereu
am vrut să fiu erou, mereu am vrut să salvez oameni, iar acum când fata m-a
căutat pe Facebook și a scris că sunt eroul ei, aș fi vrut să nu fi fost. Să nu se
fi întâmplat ce s-a întâmplat. Ea este în stare stabilă acum. A avut arsuri pe
picioare, unul rupt, a avut nevoie de operație și multe altele. Doamna de am
scos-o prima din zonă are arsuri pe brațe și pe corp. Asta a fost povestea mea
din piață. O poveste pe care o urăsc și care îmi provoacă o ură enormă față de
cei responsabili.
Bună, am fost pe dată de 10 cu câțiva colegi în piață. O colegă este
însărcinată, fiind cald și soare am rămas pe marginea trotuarului de lângă
Mega Image. Cu toate că eram departe de guvern, rafalele de gaze erau atât
de puternice încât plângeam toți. Am rezistat de la ora 18 până la 20.30, când
am fost nevoiți să mergem pe Buzești pentru a putea respira. Era o mare
aglomerație de oameni care încercau să nu se calce în picioare. Pe Buzești
am intrat în mașina parcată acolo pentru a putea respira. Lângă noi, o fetiță
de aprox. 9 ani era toată roșie la față, plângea și se sufoca neputând respira
din cauza gazelor. Le-am propus părinților s-o urce în mașina noastră, unde
puteai să respiri. De ce a fost nevoie să pățim asta, oameni pașnici, educați,
calmi, cu copii...nu înțeleg nici acum...
Bună ziua! Din păcate nu am ajuns. Dar ceea ce s-a întâmplat m-a revoltat
și am creat următoarele: https://we.tl/t-Cjm7BPFeL4
Da, am fost. Personal nu mă consider victimă, deși am inhalat gaz și am
fost fugărit de jandarmi în timpul «raidului» exagarat al jandarmilor din jurul
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orei 23. Am ajuns în piață în jurul orei 18.00 și m-am întâlnit cu prieteni în fața
muzeului Antipa (care aveau chiar copii mici). Modalitatea de protest a fost
deosebit de pașnică, nu am scandat nici măcar celebra scandare injurioasă
tipică evenimentului. Nici unul dintre noi. Totuși doi prieteni au cutreierat piața
și s-au ales cu gaze lacrimogene. M-am întâlnit și cu rude ulterior, venind din
alt loc din piață, oameni foarte liniștiți și în vârstă, care mi-au spus că ei au
inhalat gaze încă din jurul orei 16.00. Au plecat în jurul orei 19.00 din piață
definitiv. Am auzit zgomotele din față, se simțea mirosul gazelor, vedeam
câteva persoane pe targă duse către ambulanță. S-au văzut și rachetele
de semnalizare ale jandarmilor, noi crezând că sunt petardele „băieților din
galerie”. Nici unul dintre noi nu a mers mai în față, însă cândva în jurul orei 20
cred, a fost o prima intervenție cu gaz chiar în față Muzeului Antipa. Această
intervenție a determinat prima despărțire de grupul de prieteni, fugind toți
înspre Muzeul Țăranului Român, rămânând din grupul din care făceam parte
doar 4 persoane. Am stat apoi la fel de pașnic undeva pe Kieseleff, la ceva
distanță, apoi am decis să mergem mai în față, revenind undeva în dreptul
Muzeului Antipa. Au apărut jandarmii călare și cu câini lupi. Apoi a fost acea
intervenție a jandarmilor din jurul orei 23.00 cred, când am fost dispersați iar
cu gaz și chiar alergați. Am văzut persoane în jurul meu trântite la pământ și
bătute de jandarmi. Nu am apucat să fac fotografii, deși aveam posibilitatea.
După această intervenție m-am despărțit și de cei 4 prieteni, rămânând singur.
Atunci am ajuns chiar în piață, lângă gardul de protecție din fața jandarmilor,
am scandat și eu, chiar injuriosul „slogan”. Faptul cred că era consumat însă,
nu s-a mai întâmplat mare lucru. Erau persoane care tușeau, au rămas
chiar familii - tată, mama, 2 copii adolescenți - undeva lângă Antipa era încă
agitație, fiind încă jandarmi călare. Am mai stat o vreme până în jurul orei 2.00,
discutând cu jandarmii peste gard, când am părăsit piața, luând-o în aproape
în sensul opus direcției înspre care trebuia să merg, pentru că nu se putea
traversa datorită cordoanelor de jandarmi. Am mai auzit la porta voce despre
atunci posibilul grav traumatism al jandarmeriței. Concluzie: nu am fost în
primele linii unde s-a dat „bătălia”, dar toți oamenii lângă care am stat lângă
Muzeul Antipa erau deosebit de liniștiți și pașnici. (Răspunsul meu poate să
nu fie anonim, o să bifez totuși „DA” în formular, nu aș vrea cumva să pun în
pericol persoane cu care am fost sau văzut în piață, menționate mai sus, chiar
dacă nu nominalizat. Pot fi contactat pentru a îmi schimbă opțiunea, dacă e
cumva mai bine).
Am fost în Piața Victoriei pe 10 august de la orele 17.30 și până la 22.30.
Am fost acolo împreună cu un prieten care a venit pentru protest tocmai de la

Craiova, însoțit de fiul lui, elev de liceu. Nu e primul protest pașnic la care particip
și de aceea am fost surprins că din senin, fără vreo manifestare de violență din
partea protestatarilor, jandarmii au început să dea gaze lacrimogene de la ora
18.00 (aproximativ). Pur și simplu am rămas nedumerit însă când cantitatea
de gaze a crescut brusc foarte mult, am înțeles că în acea seară va fi altfel.
Am rămas destul de devreme surprins de numărul foarte mare de dube ale
jandarmeriei și de mai mulți indivizi în civil care-i dirijau. Cu mâna pe inimă vă
spun că cvasimajoritatea celor prezenți în piață erau oameni pașnici, veniți
doar să-și exprime nemulțumirea față de guvernanți. Am fotografii cu oameni
în cărucioare (invalizi) care erau acolo și am să atașez una. Am plecat la 22.30
doar pentru că prietenul meu din Craiova își parcase mașina lângă locuința
mea și ei aveau un drum lung de făcut până acasă, fără să știu ce orori aveau
să se petreacă imediat după plecarea noastră. Am simțit puternic toate
efectele gazelor, însă n-am făcut plângere la Parchet, deoarece nu consider
că am fost afectat prea tare, în raport cu alți cetățeni. Concluzia mea (care
am participat la absolut toate marșurile pentru Roșia Montană, la protestul
din ianuarie 2017 împotriva Ordonanței 13, fără să fiu membru al vreunui
partid sau ONG) este că in 10 august 2018 autoritățile au acționat cu multă
brutalitate intenționat și planificat anterior (cum altfel de numărul jandarmilor
a fost așa mare și cum de erau echipați ca pentru război, cum de aveau atâtea
gaze la ei???). Vă mulțumesc pentru inițiativă, Declic!
Da, în primul rând jandarmii făceau tot felul de semne de amenințare, unul
dintre ei mi-a făcut semn cu latul palmei la gât, adică pe românește «o să-mi
ia gâtul»...Erau foarte violenți de la început, atenție!!!, fără că manifestanții să
le facă ceva! Pur și simplu stăteam acolo la gard și a venit unul dintre ei cu
o tulumbă de aia cu gaze și a dat în noi DIRECT LA FAȚĂ. Eu mi-am pierdut
cunoștința pentru câteva secunde cred, nu am mai putut respira și m-am
sufocat, am fost ajutat să mă ridic de un cuplu soț și soție. Apoi am mai primit
gaze de încă două ori, până când efectiv nu am mai putut rezista și a trebuit să
mă retrag spre Antipa. Câteva zile după protest nu am mai putut vorbi deloc,
mi-am pierdut vocea de la gaze și am vărsat constant. Încă ceva: am fost și la
comemorarea din 10 septembrie și am întrebat un jandarm de acolo: aveți de
gând să mai dați iar cu gaze în noi? El a răspuns cinic: depinde cum va purtați.
Așadar, pentru acești călăi nu se schimbă nimic. Menționez că pe 10 august
am văzut personal copii și femei și bătrâni afectați grav de gaze. Nu pot să uit.
Pur și simplu nu pot să uit.
Mă numesc Bojin Ioan, am 60 de ani și locuiesc în comuna Jebel, nr. 241,

județul Timiș. Am fost la protestele din 10 august cu soția și cu băiețelul de
doar 8 luni. Am fost gazat și lovit de jandarmi, fără să fiu violent deloc. Am
obținut certificat medico-legal și am depus plângere la Parchetul General. Am
confirmarea primirii scrisorii de către Parchetul General. Înainte de a fi loviți și
gazați, jandarmii din fața mea au spus că au primit ordin de retragere și s-au
dat înapoi cam 2 metri cu tot cu gardul metalic. Bucuria a fost mare, dar nu a
ținut mult. Am crezut că au fraternizat cu noi, cei care protestam, dar imediat
ce s-au oprit din retragere ne-au lovit și ne-au gazat. Deci au făcut o mișcare
care să dea impresia că noi am fi împins gardul și apoi să acționeze asupra
noastră. Rezultă că ordinele au fost că dacă manifestanții sunt pașnici și nu
sunt violenți, atunci să facă această diversiune cu «ordinul de retragere». Dacă
știam prin câte vom trece la acest protest, îmi procuram un telefon mobil cu
care să filmez. Nu m-am așteptat să pățim ce-am pățit. Numărul meu de
mobil este 0744751276. Vuvuzeaua am pierdut-o când am căzut din cauza
gazelor, mai am drapelul Uniunii Europene și resturi de la grenadele și cartușele
fumigene cu care ne-au «tratat». Sunt criminali și trebuie să răspundă. Toate
cele bune și felicitări pentru inițiativa dumneavoastră. Jebel la 12 septembrie
2018.
Am ajuns în Piața Victoriei la orele 19, «întâmpinată» de un miros
insuportabil de gaze lacrimogene. La nici 20 de minute au dat încă o dată cu
gaze lacrimogene în mulțime. Urmând ca, după aceste episoade, să arunce în
piață grenade cu efect iritant-lacrimogen. Nu le-a păsat că în mulțime erau
copii, bătrâni, persoane cu handicap locomotor.
Da, am de povestit despre 10 august 2018. Da, am fotografii și alte
elemente. Șanț Cristian Butaru, redactor șef Agenția Independența ‘’Dalan
Press’’ creată în cinstea lui Ionel Dalban (Dalban versus România=prima
condamnare CEO pentru libertatea de exprimare) am fost în Piața Victoriei în
această calitate, vă rog dați-mi un email pentru a transmite mai multe detalii,
emailul meu este ca951570@gmail.com.
În data de 10 august, în jurul orei 19:00, ajunsesem în Piața Victoriei. În
primele 5 minute eram în zona magazinului Mega Image (dintre Calea Victoriei
și Calea Buzești) în momentul în care a venit peste mine și cei din jur un val de
gaze lacrimogene/iritante. Imediat am început să am probleme respiratorii și
probleme la nivelul ochilor. Menționez că eram la min 150m depărtare de zona
unde erau poziționați jandarmii. Mai apoi, în jurul orei 20, mă aflam în zona
parcării din centrul Pieței Victoriei (min 100m față de zona jandarmilor) când a

venit peste noi din nou un val puternic de gaze lacrimogene/iritante. În acest
al doilea caz a existat un pericol mare de busculadă deoarece oamenii alergau
cu mâinile la ochi, datorită iritiației manifestate, iar densitatea de oameni
era foarte ridicată. În aceeași seară m-am aflat lângă unul din semafoarele
dinspre Muzeul Antipa și am avut alte două experiențe asemănătoare, doar
că nu au fost de aceeași severitate.
În jurul orei 23 am mers cu câțiva prieteni către Spring Time ca să cumpărăm
apă; când am ajuns deasupra pasajului Victoriei, au apărut simultan câteva
persoane foarte violente care înjurau și aruncau cu diverse obiecte către
jandarmii care veneau dinspre piață; parcă aveau întâlnire, atât de sincronizată
a fost acțiunea ambelor grupuri; imediat jandarmeria a început să dea cu
lacrimogene; eram foarte mulți cei care doar ne uitam, așteptând să se
încheie incidentul; însă gazele lacrimogene s-au intensificat, iar jandarmii s-au
îndreptat și către cei care doar priveau; având dificultăți respiratorii, am plecat
către Titulescu, pe partea stângă a pasajului; eram câteva zeci de oameni,
multe femei; însă jandarmii continuau să arunce cu gaze și să lovească în cine
se nimerea în fața lor, așa că am început să fugim; unii s-au refugiat în scările
blocurilor, alții am continuat să fugim pe trotuar; pe stradă erau jandarmi care
îi loveau pe cei din margine; abia mai puteam să respirăm, aveam senzația că
nu mai pot să trag aer și că mă voi sufoca și eram atentă să nu mă împiedic;
am reușit să scăpăm, cel puțin eu și prietenii mei, refugiindu-ne în spatele
blocurilor și ascunzându-ne până când am putut să revenim în piață ocolind
pe dr Felix, Monetariei și apoi la girafă; mai departe nu am mai avut voie să
mergem, piața era deja înconjurată și închisă.
Am fost în piață pe 10 august, singurul abuz la care am luat parte a fost că
se dădeau gaze la întâmplare nu în cei care forțau gardurile. Am părăsit piața
înainte de atacul jandarmilor.
Da, am fost în Piața Victoriei, am inhalat gaze, am alergat pe străzi zeci
de minute pentru a scăpa de jandarmii care urmăreau orice grup de oameni
pentru a-i bate/ gaza. Intervenția jandarmilor a dovedit că își doreau ca cei ce
comiteau violențe să fie împinși către protestatarii pașnici. Intervenția în forță
a început în jurul orei 23:10, conform orei filmulețului pe care vi-l transmit.
Oamenii din zona Kiseleff, din spatele dubei Digi &co erau pașnici, stăteau pe
iarbă, nu existau acțiuni violente, însă jandarmii au ales să comită violențe.
Aruncau pe o parte cu gaze și pe o alta cu apă și cu toții au alergat în zona
Aviatorilor/ MȚR. După aproximativ 1h30min de mers pe străzile adiacente
Pieței Victoriei am ajuns la un cordon de jandarmi care nu permiteau trecerea
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spre o sursă de transport (eram în zona ce duce spre P-ța Romană). I-am
rugat să ne ofere o alternativă de ieșire din perimetrul lor, pentru că voiam
acasă fără bătaie și alte gaze, iar ei ne-au spus să ne întoarcem în Piața
Victoriei, acolo unde violențele continuau. Când le-am spus că practic ei nu
au grijă de noi, că își încalcă jurământul, au spus că astea sunt ordinele. Vreau
să subliniez faptul că asta dovedește că ei nu au vrut să trimită protestatarii
acasă, au avut clar ordine să comită abuzuri, să bată populația etc. Sper să
ajungem la vinovați și salut acțiunile voastre!
Am fost prezent la Protestul Diasporei din 10.08.2018, eram situat undeva
mult în spate față de cordonul de jandarmi din fața Guvernului, toată lumea
protesta pașnic. Cu toate acestea, de cel puțin 2 ori am simțit efectul gazelor
cu care au dat jandarmii. Așa ceva este inexplicabil. Vă rugăm să încercați să
facem lumină și să găsim vinovații în această mare MINCIUNĂ!!!
Am fost în Piața Victoriei în seara zilei de 10 August. Oamenii din jurul meu
au fost cât se poate de civilizați și nu am văzut pe nimeni să incite la violență.
Cu toate astea, în jurul orei 21:30 am fost gazați și atacați de jandarmerie.
Consider că protestul a fost suprimat violent fără a exista motive întemeiate.
Găsesc acest lucru îngrijorător pentru mine și familia mea, având în vedere
situațiile similare din Ucraina sau Venezuela. Mulțumesc!
Nu am fost martor, dar am câteva poze cu un om care a fost împușcat în
picior, o poză cu o rețetă primită de dânsul de la spital și povestea dânsului
cum că atunci când fusese împușcat în picior se aplecase deasupra unei fete
deja împușcate la nivelul capului.
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Credite foto:
INQUAM PHOTOS:
GEORGE CĂLIN
LIVIU FLORIN ALBEI
ADRIAN NEAGOE
OCTAV GANEA
ADEL HADDAD
ALBERT GROSESCU
ȘTEFAN SANDU
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Declic2018 Acest raport a fost realizat cu susținerea financiară
societatea civilă în acţiune

a 541 membri ai Comunității Declic.

