Întrebare
Către: Doamna ministru Carmen Daniela DAN,
Ministerul Afacerilor Interne
De la: Deputat Lucian Daniel STANCIU-VIZITEU
Deputat USR în Circumscripția electorală nr 4 Bacău
Obiectul întrebării – Forțele de ordine prezente la protestul din 10 august 2018
Doamnă Ministru,
În conformitate cu regulamentul Camerei Deputaților, am rugămintea să îmi transmiteți
următoarele informații:
1. Care a fost componența echipei operative, care a gestionat protestul din 10 august din Piață
Victoriei, de la nivelul MAI și cine a fost șeful acestei echipe?
2. Lista cu efectivul și tipul forțelor de ordine care au fost mobilizate și dislocate în Piață
Victoriei și împrejurimi la data de 10 august 2018, cu explicații distincte despre personalul
acoperit (fără uniformă) care a acționat printre manifestanți.
3. Lista cu tipul și cantitatea de armament și muniție pe care efectivele mobilizate la protestul
din 10 august 2018 în Piață Victoriei le-au folosit, cu mențiuni explicite în cazul armelor letale.
4. Ministerul aflat sub conducerea dumneavoastră a primit informări, date sau indicii potrivit
cărora la acest protest s-ar fi încercat o posibilă ”lovitură de stat” și structurile care au făcut
aceste informări?
5. Precizări referitoare la toate dispozițiile și ordinele date forțelor de ordine în legătură cu
gestionarea persoanelor care prezentau, fără dubiu, un comportament violent și/sau agresiv.
6. Precizări legate de eventuale date, informații sau indicii cu caracter anticipativ pe care
Ministerul condus de dumneavoastră le-a primit în legătură cu intenția unor persoane de a se
alătura manifestanților și a deturna protestul pașnic din data de 10.08.2018 către forme violențe
7. Considerați că acțiunile jandarmilor care au lovit, bruscat, au deschis focul și au folosit gaze
lacrimogene asupra protestatarilor pașnici care nu au prezentat un comportament violent sau
agresiv sunt justificate sau au avut drept scop menținerea linstii sau auto-apărarea? Dovada
acestui comportament poate fi găsită în numeroasele filmări apărute în mediul online și pe
rețelele de socializare.
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Pentru o corectă informare citez câteva articole din legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea
ministerială:

Art. 8. (1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 12 ani următoarele fapte săvârșite
de membrii Guvernului în exercițiul funcției lor:
a) împiedicarea, prin amenințare, violență ori prin folosirea de mijloace frauduloase, a exercitării
cu bună-credință a drepturilor și libertăților vreunui cetățean;
b) prezentarea, cu rea-credință, de date inexacte Parlamentului sau Președintelui României cu
privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde săvârșirea unor fapte de
natură să aducă atingere intereselor statului.
Art. 10. Răspunderea penală este personală și ea privește pe fiecare membru al Guvernului în parte, pentru
faptele comise în exercitarea funcției sale.
Art. 11. Membrii Guvernului răspund penal pentru faptele săvârșite în exercițiul funcției lor, de la data
depunerii jurământului și până la încetarea funcției, în condițiile prevăzute de Constituție.

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în format electronic la adresa: lucianstanciuviziteu@cdep.ro,
pentru fiecare punct (informație) în parte. Răspunsurile care conțin informații clasificate vă rog să le
transmiteți către comisia parlamentară din care fac parte-Comisia comună permanentă a Camerei
Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitătii SRI , cu adresa
Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București -comisie abilitată conform legii să gestioneze
documente clasificate.
Cu deosebită considerație,
DEPUTAT
Lucian Daniel Stanciu-Viziteu
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