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ABUZUL MILITIENILOR – Starea de
urgenta, bucuria nebunilor. O studenta
a fost amendata cu 1.000 lei pentru ca
a criticat un primar, intr-o postare pe
Facebook. Presedinta Consiliului
National al ALDE, Norica Nicolai, il
atentioneaza pe ministrul de Interne
Marcel Vela: “Dreptul la libera
exprimare nu poate fi ingradit de nicio
stare de urgenta... Au murit romani
pentru ca noi sa ne putem exprima
liber, sa criticam”
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Presedinta Consiliului National al ALDE, Norica Nicolai, ii reaminteste ministrului de Interne Marcel
Vela (foto) ca dreptul la libera exprimare nu poate fi ingradit de starea de urgenta, si ca ordonantele militare nu pot
sa fie folosite ca pretext pentru abuzuri.

Norica Nicolai ii transmite lui Vela ca au murit romani pentru a putea sa ne exprimam liber, iar in contextul actual
starea de urgenta a fost decretata pentru a lupta impotriva coronavirusului, nu pentru a oferi prilej pentru stirbirea
democratiei. Luarea de pozitie a Noricai Nicolai vine dupa ce APADOR–CH i-a cerut ministrului de Interne sa
demareze o ancheta in contextul in care o studenta din Floresti, Cluj, a fost amendata de politia locala (vezi
facsimil), care in prezent se subordoneaza MAI, pentru o postare critica la adresa primarului, in care ii cerea
acestuia sa ia masuri de protejare a cetatenilor localitatii, avand in vedere pandemia de coronavirus.
Pe de alta parte, Norica Nicolai ii solicita ministrului de Interne sa le ceara politistilor sa o lase mai usor cu excesul
de zel pentru a indeplini planul de amenzi pe zi.

Iata postarea Noricai Nicolai din 14 aprilie 2020 facut pe Facebook:
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"Domnule Vela, scopul starii de urgenta este acela de a va ajuta sa combateti raspandirea coronavirusului si de a
spori eficienta actului administrativ! Sub nicio forma starea de urgenta nu trebuie sa ofere prilej pentru
stirbirea democratiei.
Spuneam de la inceputul starii de urgenta ca ea nu trebuie sa fie folosita pentru ingradirea unor drepturi si
libertati fundamentale. Efectele pe care instituirea starii de urgenta le creeaza si pe care le vedem sunt
tocmai in acest sens, cel de ingradire a unor drepturi si libertati fundamentale.
Atragem atentia dlui ministru Vela ca dreptul la libera exprimare nu poate fi ingradit de nicio stare de
urgenta.
Prin decretul prezidential de instalare a starii de urgenta a fost restrictionat exercitiul anumitor drepturi, chestiune
discutabila in unele cazuri, dar nici acolo nu s-a atins nimeni de dreptul la libera exprimare.
Au murit romani pentru ca noi sa ne putem exprima liber, sa criticam.
Ii cerem dlui Vela sa fie mai atent la felul in care actioneaza organele de ordine din subordinea sa in timpul starii de
criza.
Si, poate, dle ministru, le recomandati patrulelor din subordine si sa o lase mai usor cu zelul de a indeplini planul de
amenzi pe zi!
Ordinele militare se respecta, dar ele nu pot fi prilej de abuzuri, dle ministru!".

Prezentam comunicatul APADOR – CH:

"Cerem ministrului de interne o ancheta in cazul amenzii pentru o postare critica pe Facebook.
O persoana din Floresti, Cluj, a fost amendata cu 1000 de lei pentru ca l-a criticat pe primar pe Facebook. Cum
starea de urgenta nu a abolit si libertatea de exprimare, i-am cerut ministrului Marcel Vela o ancheta interna privind
activitatea noilor sai subordonati – politistii locali.
Iulia Ungureanu, o studenta din Floresti, Cluj, a fost amendata de politia locala din comuna in care
locuieste pentru o postare critica la adresa primarului, in care ii cere acestuia sa ia masuri de protejare a
cetatenilor localitatii in pandemie.
Postarea nu contine cuvinte jignitoare la adresa primarului, insa politistii locali au considerat ca postarea ii
'lezeaza demnitatea primarului provocand indignarea cetatenilor' si au amendat-o pe autoare cu 1.000 lei
pentru savarsirea contraventiei prevazute de art. 30 al. 1 lit b cu ref. la art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991
pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.
Textul legal invocat de politia locala prevede ca este contraventie 'savarsirea in public de fapte, acte sau gesturi
obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta impotriva persoanelor
sau bunurilor acestora, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea cetatenilor ori sa
lezeze demnitatea si onoarea acestora'.
Dupa cum se poate observa din textul legal citat, aceasta contraventie se aplica, in mod normal,
scandalagiilor, nu celor care critica, in limbaj civilizat, activitatea deficitara a autoritatilor, asa cum se poate
observa in postarea incriminata".

Iata postarea facuta pe Facebook de Iulia Ungureanu:
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* Cititi aici integral solicitarea APADOR - CH adresata ministrului de Interne Marcel Vela
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