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SOLIDARITATE PENTRU ROMANIA
Buletin Informativ Civic Independent

       Acest buletin informativ este inițiat de români din țară și strainatate, atenți la situația actuală din România și solidari prin 
fapte și atitudine cu cetățenii ale căror drepturi au fost încălcate de către statul român, ale căror doleanțe sunt ignorate adesea 
nu doar de reprezentanții statului (Guvern, Parlament, Președinție), ci și de reprezentanții mass-mediei. Ne propunem să oferim 
o sinteză a principalelor evenimente de interes civic pe o perioadă dată, atât din punct de vedere social, civic, cât și din punct de 
vedere legal sau administrativ, ca alternativă la presa de mare tiraj și audiență. Acest prim număr este dedicat lunii decembrie, 
2013, o lună plină de evenimente importante din punct de vedere social și civic.

nr. 1

    Vom face așadar o cronologie a ultimei 
luni a anului 2013, pentru a semnala pe scurt 
ceea ce noi considerăm important, prin im-
pactul pe termen scurt dar și mediu și lung, 
asupra societății românești:

2 dec | luni  În jurul orelor 5.30 am, Jandarme-
ria Română intervine, la adăpostul întunericului, 
asupra protestarilor din satul Pungești-Siliștea, 
Județul Vaslui, pentru a facilita instalarea son-
delor de explorare a gazelor de șist de către 
firma americană Chevron. Sunt prezenți aproxi-
mativ 1000 de jandarmi (împotriva a circa 200 
de localnici), echipați cu scuturi, bastoane și 
echipament de protecție, care intervin nu doar 
pentru a proteja terenul unde Chrevron dorește 
instalarea sondei, ci și asupra localnicilor 
adunați pe terenul de vizavi, care aveau acordul 
proprietarului pentru a se afla acolo. Mărturiile 
localnicilor spun că au fost bătuți, bruscați fără 
discriminare copii, tineri, femei, bătrâni. O parte 
din protestatari au fost ridicați cu duba și duși la 
Poliție, deși nu există raportări ca aceștia să fi 
comis violențe care să justifice această acțiune. 
Accesul presei și al cetățenilor obișnuți din alte 
localități a fost restricționat în zonă, ”pentru 
siguranța lor”. Autoritățile statului se comportă 
ca și cum în Pungești ar fi zonă de război și 
situație de necesitate. n

7 dec | sâmbătă  La Pungești are loc un miting de protest împotriva abuzurilor Jan-
darmeriei dar și a explorării gazelor de șist, chiar în apropierea terenului unde urmează 
să fie instalată sonda de explorare de către Chevron. Participă atât localnici cât și oa-
meni veniți din toată țara (cca 500 de persoane). Prezența jandarmilor nu este foarte 
consistentă la început. Au loc îmbrânceli între protestatari și jandarmi, fără a fi rănit cine-
va. O parte din protestari dărâmă gardul din jurul perimetrului unde se lucrează la insta-
larea sondei, sub privirile uneori pasive ale angajaților firmei de pază și ale jandarmeriei. 
Ulterior, apar informații că dărâmarea gardului a fost planificată chiar de către structurile 
statului, prin oameni infiltrați, pentru a justifica intervenția mult mai agresivă de după.
n Aproximativ 40 de activiști sunt ridicați și duși la poliție, unii dintre ei bătuți, cei mai 
mulți dintre ei neparticipând direct la acțiunea de dărâmare a gardului. n  La lăsarea în-
tunericului, jandarmii încep o adevărată vânătoare de vrăjitoare prin sat, căutându-i, se 
pare pe cei vinovați de distrugerea gardului. Se intră în casele oamenilor, în magazinele 
locale, fără a exista mandate judecătorești în acest sens. Se instaurează o atmosferă de 
frică și tensiune în localitate. n

8 dec | duminică  Miting de solidaritate 
cu localnicii din Pungești, la București 
în Piața Universității. Demonstranții nu 
sunt lăsați să se deplaseze spre sediul 
Guvernului, nici măcar pe trotuar. Se fac 
legitimări, care de obicei sunt urmate de 
amenzi (pentru particpare la ”adunare 
publica nedeclarată”). Câțiva participanți 
(Erwin Albu din Brașov, este printre ei) 
sunt luați cu duba și duși la Poliție, fără a 
li se aduce la cunoștință vreo învinuire de 
natură penală. Doi manifestanți au nevoie 
de îngrijri medicale după ce au fost loviți 
de jandarmi într-o busculadă. n

10 dec | marți  La București, în Camera 
Deputaților, se votează legi importante: 
modificările la Legea Minelor (cu mare par-

te din proiectul propus de Guvern pentru 
Roșia Montană incluse în ele), Legea Am-
nistiei și modificări ale Codului Penal prin 
care parlamentarii devin ”superimunizați” 
în fața instanțelor de anchetă. Modificările 
la Legea Minelor pică, la limită, din lipsa 
de cvorum, votul deputaților prezenți fiind 
însă unul pozitiv. Legea Amnistiei este 
amânată, iar modificările la Codul Penal 
sunt adoptate, făcând societatea civilă 
să catalogheze această zi drept ”Marțea 
Neagră a Democrației”. n În stradă au 
loc proteste, în special ale protestatarilor 
din Campania Roșia Montană, la Cluj și 
București. Sunt ocupate sediile unor par-
tide și sediul instituției Avocatul Poporului. 
Nu se înregistrează incidente violente. n  
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    Acest buletin se adresează în primul rând celor care sunt mai puțin informați și care nu au acces atât de ușor la informație, 
fie pentru că nu au mijloacele materiale necesare, fie pentru că nu dispun de timpul sau motivația necesară pentru asta. De 
aceea, recomandăm să dați mai departe către mult mai mulți oameni, fie prin email-internet, fie printând acest material pe hârtie 
și distribuindu-l direct către oameni. 

+ +

15 dec | duminică Proteste de stradă la 
București, împotriva adoptării modificărilor 
la Codul Penal care exonereaza parla-
mentarii de anumite infracțiuni. Aproxima-
tiv 1000-1500 de persoane, sunt prezente 
la protest, printre care și jurnalistul Moise 
Guran. Oamenii nu sunt din nou lăsați să 
meargă spre Guvern, se formează cordo-
ane de jandarmi pe trotuar. Protestatarii 
forțează cordoanele și acestea sunt sparte, 
fără a exista violențe și oameni răniți din 
partea jandarmilor. La Guvern, unul din 
protestari, Willy Schuster din Moșna, Sibiu, 
este lovit de jandarmi la cap și i se rup două 
degete de la mâna dreaptă, după ce acesta 
a fost împins spre jandarmi. Este internat 
la spitalul Floreasca pentru îngrijiri la cap 
și la mână. n 

21 dec | sămbătă Miting de comemorare 
a eroilor Revoluției din decembrie 89 și de 
protest față de abuzurile autorităților din 
ultima perioadă, la București. Aproximativ 
4000 de oameni din toată țara participă 
la acest miting care pornește din Piața 
Universității și continuă spre sediul Guver-
nului și înapoi. Se merge pe carosabil, se 
păstrează momente de reculegere la lo-
curile unde au murit oameni în 89. Nu se 
înregistrează incidente majore. n Tot în 
această zi,  Alexandru Popescu, un anticar 

de 45 de ani din Ploiești, declanșează greva 
foamei, în Piața Universității (în fața TNB), 
ca formă de protest și de semnal împotriva 
abuzurilor jandarmeriei de la Pungești. Sin-
gurele televiziuni care anunță acest protest 
sunt Digi24 și Nasul Tv. Pe toată perioada 
sărbătorilor, până la Revelion, televiziunile 
au păstrat tăcerea asupra gestului aces-
tui român și a motivelor care l-au făcut să 
recurgă la acest lucru. n
 
24 dec | marți  30 de localnici și activiști 
de mediu decid să intre în greva foamei 
la Pungești, continuând forma de protest 
inițiată de Alexandru Popescu în Capitală.n

27-28 dec | vineri-sâmbătă O mână de 
oameni inimoși, sprijiniți de alte zeci de 
români solidari, merg la Pungești pentru 
a împărți daruri pentru copiii localnicilor, 
care au fost traumatizați de experiențele di-
recte cu jandarmii și de atmosfera generală 
instaurată acolo odată cu declararea zonei 
ca fiind ”specială, de siguranță publică”. n

31 dec | marți Câteva zeci de oameni se 
adună în Piața Universității, alături de Alex-
andru Popescu, la cumpăna dintre ani, în 
semn de solidaritate cu gestul său. Se bea 
ceai și se aprind artificii. n
 


