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Schimbarea legilor justiţiei i-a scos din nou pe români în stradă

Proteste în întreaga ţară
Zeci de mii de oameni au
protestat sâmbătă seara în
Capitală şi în marile oraşe
ale ţării, oamenii ﬁind nemulţumiţi de modiﬁcările la
legile justiției. Zeci de mii de
oameni au plecat în marş din
Piaţa Universităţii către Palatul Parlamentului, circulaţia ﬁind blocată pe traseul
protestatarilor. În total, în
Capitală și în țară au protestat peste 85.000 de persoane.
În jurul a 60.000 de bucureşteni au ieşit în stradă sâmbătă
seara, protestând faţă de modiﬁcarea legilor justiţiei şi codurilor penale și față de instabilitatea politică și economică din
țară. Oamenii au plecat spre
Palatul Parlamentului, protestând în faţa mai multor instituţii care îşi au sediul pe traseul
pe care se deplasează. Printre
mesajele de pe pancarte: „Iran,
Pakistan, Teleorman”; „Guvernul Liviu Vasilica”; „N-aveți
voi atâția viitori prim-miniștri
câtă răbdare am eu!”; „În loc
să muncesc stau să vă păzesc”;
„Liviu Dragnea nu ai haz. O sajungi la Alcapraz”; „Chiar și
fanarioții ar striga hoții”.
Protestatarii au aprins, în
jurul orei 21,00, luminile de la
telefoane în Piaţa Constituţiei
şi scandează „Hoţii” şi „PSD,
ciuma roşie”.
De asemenea, manifestanţii au cântat şi imnul naţional,
iar anterior acestui moment au
fost cântate şi melodii patriotice. După ce s-au strâns în Piaţa
Universităţii, oamenii au rupt
cordonul format din forţe de

ordine şi au pătruns pe carosabil. La protest au avut loc mai
multe incidente între participanţi şi jandarmi.
Jandarmul ﬁlmat în timp
ce lovea cu pumnul mai mulţi protestatari care încercau
să ajungă carosabil este supus
unor veriﬁcări interne. Jandarmeria Capitalei precizează că
presiunea la care sunt supuse
forţele de ordine prezente la
astfel de evenimente poate genera aceste comportamente.
„Pentru cei care nu sunt
familiarizați cu dinamica unei
astfel de misiuni, extrem de
complexe, vă informăm că
dispozitivele de ordine publică
au mecanisme de autoreglare
în timpul desfășurării misiunii. Există situații în care jandarmii din prima linie, aﬂați
de multe ore în dispozitiv, în
picioare, în condiții meteorologice deosebite, pot ﬁ supuși
unei presiuni extrem de mari,
presiune ce poate genera și

astfel de comportamente. Responsabilitatea acestei acțiuni
punctuale, a unui jandarm, va
ﬁ stabilită de veriﬁcările interne. Explicațiile însă sunt necesare pentru a înțelege întregul
context și a nu judeca distorsionat o misiune de ordine
publică care, în ansamblu s-a
desfășurat în condiții de normalitate, fără a exista incidente majore, persoane rănite sau
distrugeri ale bunurilor publice”, transmite Jandarmeria
printr-un comunicat de presă.
Instituţia precizează că a fost
demarată o veriﬁcare internă
pentru a ﬁ analizată situaţia.

Proteste şi în ţară

Zeci de mii de oameni au ieşit în stradă sâmbătă seara în
mai multe oraşe din ţară, pentru a protesta împotriva modiﬁcării legilor justiţiei în Parlament, precum şi împotriva
PSD, la Cluj-Napoca numărul

manifestanţilor ﬁind de aproape 10.000, iar la Timişoara, de
circa 5.000.
La Sibiu, au ieşit în stradă
4.000 de persoane, la Iaşi, circa 3.000, iar la Braşov, Galaţi
şi Baia Mare, câte 1.000.
Manifestaţii de amploare
mai mică au avut loc şi în alte
oraşe ale ţării: Craiova, Constanţa, Arad, Bistriţa, Târgu
Mureş, Reşiţa, Satu Mare, Brăila, Zalău şi Botoşani.
Printre scandările protestarilor s-au numărat „Hoţii”, „Jos
PSD”, „Jos Guvernul”, „PSD,
ciuma roşie”, „Uniţi salvăm
toată România”, „Vrem Justiţie
nu corupţie”, „DNA să vină să
vă ia”. De asemenea, în majoritatea oraşelor, oamenii au
plecat în marş pe străzi, ﬁind
blocată sau restricţionată circulaţia pe mai multe artere.
Protestatarii au avut asupra
lor pancarte, vuvuzele şi steaguri tricolore.

Euronews, transmisie live

Presa străină, despre proteste
Marşul de sâmbătă seara a stârnit interesul presei
străine asupra ţării noastre.
Corespondentul Euronews
în România a fost pe urmele protestatarilor din Bucureşti.
Reporterul Euronews a însoţit un grup în drumul spre capitală, a mers în Gara de Nord să
discute cu manifestanţi veniţi
de peste tot din ţară, apoi s-a
oprit la sediul PSD. Tot acest
traseu a fost transmis live pe
reţele de socializare ale televiziunii Euronews.
Hans Von der Brelie (foto),
corespondent Euronews: „Numai imaginaţi-vă, trei premieri
într-un singur an. Unii oameni
de la guvernare se tem că vor
ajunge la închisoare. Şi asta
pentru că în prezent există
o agenţie anticorupţie foarte
bună, foarte eﬁcientă, foarte
dură care vânează politicienii corupţi. Mulţi sunt deja în

închisoare, alţii sunt judecaţi,
mulţi sunt deja condamnaţi.
Şi poate acesta este motivul
pentru care unii membri ai guvernului, ai partidelor aﬂate la
putere încep să se teamă foarte, foarte tare. Cred că va veni
şi rândul lor să ajungă după
gratii. De aceea încearcă să
schimbe întreg sistemul judiciar al României.
Suntem în principala gară şi
multe grupuri ajung aici din
toată ţara, din toată România,
grupuri care protestează faţă
de reforma sistemului judiciar.
Ei (guvernanţii - n.red.) au
schimbat procedura de numire şi au posibilitatea să revoce
şeﬁi instituţiilor de luptă împotriva corupţiei. Acest lucru
înseamnă că ministrul Justiţiei ar putea controla politic
sistemul judiciar. Acest lucru
înseamnă că procurorii ar putea ﬁ intimidaţi, că instituţiile
anticorupţie ar putea rămâne
fără toate acele pârghii pe care

le au astăzi în lupta împotriva
corupţiei, precum ascultarea
telefoanelor,
monitorizarea
activităţii informatice, descinderi. Asta e în joc, e o provocare şi de aceea societatea civilă
ia atitudine.
Mă aﬂu în faţa sediului PSD.
Este unul dintre partidele aﬂate
la guvernare. Oamenii aceştia,
probabil 50-60, sunt un singur grup din multe altele. Nu

există doar unul, două cazuri
de corupţie. Există un număr
uriaş de anchete în desfăşurare şi nu sunt anchete care să
se rezume la politicieni locali.
Nu. Sunt cazuri de corupţie
ce vizează politicieni de rang
înalt ceea ce îi înfurie pe aceşti
oameni. Poporul este dispus să
ia atitudine, mobilizarea civilă
este încă activă, nu s-a atenuat”, a transmis Euronews. 

Oradea, sâmbătă seara

Câteva sute, în marş
Câteva sute de orădeni au ieşi pe străzi în
Oradea protestând împotriva schimbării
legilor justiţiei.
Orădenii s-au adunat în Piața Unirii începând cu ora 18.00, iar după o oră și jumătate
protestatarii au pornit într-un marș pe traseul:
General Traian Moşoiu – Piața 1 Decembrie –
Centrul Civic – Strada Independenței.
Cele aproximativ 400 de orădeni au mărșăluit
pașnic, scandând pe tot parcursul marșului, ﬂuturând steaguri şi purtând pancarte cu mesaje
anti-PSD.
La fel ca și la precedentele acțiuni, protestatarii au huiduit copios când au trecut prin fața
sediului PSD Bihor, principala scandare ﬁind
„Hoții, hoții”. Gangul de la intrarea în sediul
partidului era păzit de un echipaj al Jandarmeriei, aceștia au blocat intrarea cu o dubă din
dotare.
De această dată manifestanţii, români şi
maghiari, au luat în colimator şi UDMR, ei
scandând de mai multe ori, inclusiv în faţa sediului Uniunii din str. Independenţei, „UDMR,
magyar PSD”, adică UDMR este PSD-ul
unguresc. 

Senatoarea Andronescu

Acuze şi reacţii

Ecaterina Andronescu, senator PSD, a declarat, legat de protestele de sâmbătă seara,
că dacă ele transmit un mesaj în exterior
că România este într-o țară neguvernabilă,
atunci trebuie să își asume responsabilitatea
toți cei care poate i-au îndemnat pe oameni
la proteste.
„Avem instituții în statul acesta. Vom avea
în continuare legi care nu îi vor împiedica pe
cei din aceste instituții să îi ancheteze pe bază
pe probe pe corupți. Ce mă îngrijorează în
aceste demonstrații nu e faptul că oamenii au
ieșit în stradă. E dreptul lor de a protesta față
de lucrurile care îi nemulțumesc. Dacă aceste
demonstrații generează instabilitatea țării, dacă
ele transmit un mesaj în afară că România este
într-o țară neguvernabilă, atunci trebuie să își
asume repsonsabilitatea toți cei care poate din
spate i-au îndemnat să iasă”, a declarat Ecaterina Andronescu. „Pot să vă transmit mesajele
care spun că unii primari, vă dau exemplu un
mesaj primit de cineva din Roman, au plătit
transportul celor care au ieșit în stradă. Dacă
ies pentru că sunt nemulțumiți este dreptul lor
constituțional și trebuie să îi respectăm. Dacă
cineva vrea să arate că România este o țară
neguvernabilă, trebuie să își asume responsalibitatea”, a completat Andronescu. Primarul
municipiului Roman, Lucian Micu, susţine că
nu înţelege cum și-a permis Ecaterina Andronescu să-i „mânjească” numele. „De-a lungul
anilor, am fost martor la multe episoade în care
adevărul a fost acoperit de minciuni și îmi pare
rău să observ că mai există politicieni care
chiar nu mai au niciun scrupul. De dimineață,
un cetățean mi-a spus că fostul ministru al
Educației, Ecaterina Teodorescu, cunoscută
ca ministrul Abramburica, și-a permis să mă
acuze public, fără nicio dovadă, că am plătit
persoane să protesteze la București împotriva
Legilor Justiției. Nu înțeleg cum această femeie
și-a permis să mânjească numele meu și al
orașului nostru cu astfel de minciuni sfruntate”,
a scris pe Facebook, primarul municipiului Roman, Lucian Micu. Potrivit acestuia, la Roman
nu a protestat nimeni sâmbătă seară. „Dacă
au fost romașcani care s-au dus la București
pentru a-și manifesta nemulțumirea față de
guvernarea PSD nu a fost nici datorită mie, ci
din cauză că în politică mai există personaje
mizerabile. Dragi romașcani, să nu plecați
niciodată capul în fața celor care vor să vă
jignească și să arunce cu noroi asupra orașului
nostru!”, susţine edilul. 

