Ghid de nesupunere civica
(Bogdan Pălici, 7.03.2012)
Persoanele care au fost victimele unor abuzuri din partea jandarmilor şi doresc să se adreseze
APADOR-CH o pot face la office@apador.org, 021 312 45 28, 021 312 3711.
http://apador.org/show_report_nf.php?id=234apador.org=Asociatiei pentru Apararea Drepturilor
Omului in Romania, Comitetul Helsinki Felicitari celor care au iesit in strada pentru drepturile
noastre, ale tuturor! Jandarmii si politistii nu cunosc legislatia referitoare la adunarile publice si
de cele mai multe ori comit abuzuri impotriva oamenilor care demonstreaza in spatiul public. E
cazul sa va informati cu privire la drepturile voastre si sa actionati in consecinta. "In articolul 3
din legea adunarilor publice nr. 60/1991 republicata in 2004 www.jandarmeria-carasseverin.ro/documente/lg_60_1991.pdf scrie simplu si clar ca sa inteleaga toata lumea: Art.3: "Nu
trebuie declarate in prealabil adunarile publice al caror scop il constituie manifestarile
culturalartistice, sportive, religioase, comemorative, cele ocazionate de vizite oficiale, precum si
cele care se desfasoara in exteriorul sau in incinta sediilor ori a imobilelor persoanelor juridice de
interes public sau privat. [...]" In Constitutia Romaniei se stipuleaza ca orice cetățean al
României are drepturi fundamentale:1. Dreptul la apărare (garantat prin Constituție – art. 24)2.
Dreptul la liberă circulație (garantat prin Constituție – art. 25)3. Dreptul la liberă exprimare
(garantat prin Constituție – art. 30)4. Dreptul la informație (garantat prin Constituție – art. 31)5.
Dreptul la participarea la întruniri publice (garantat princonstituție – art. 39) In cazul in care veti
primi amenzi, va puteti preleva de articolul nr. 3 din legea 60/1991 republicata in 2004 precum si
de articolele nr. 24, 25, 30, 31, 39 din Constitutia Romaniei, in motivarea din contestatii,
argumentand ca manifestatia din orasul dumneavoastra a fost:1. Fie manifestare culturala - in
desfasurarea careia bannerele / portavocile si alte instrumente constituiau decorul unui act
cultural contemporan, fie2. Se comemorau 3/4/5... zile de la evenimentului x, care poate fi o
decizie, o incalcare a drepturilor unor persoane sau un eveniment pe care il considerati important,
sau3. Daca manifestarea are loc in fata unui Minister sau a oricarei institutii publice, atunci poate
fi considerata ca intrand sub incidenta art. 3 (Legea 60/1991), coroborat cu articolele mai sus
mentionate din Constitutie, drept pentru care, aceasta manifestare nu trebuia declarata in
prealabil la primaria orasului dumneavoastra. Pentru cei care vor avea/au probleme cu amenzile
din partea Jandarmeriei sau Politiei, ca urmare a participarii la aceste evenimente, gasiti aici un
Model de contestare a amenzii: http://www.infomg.ro/storage/Photos/contestatie_standard.doc.
Contestatia standard trebuie modificata cu datele dumneavoastra si datele orasului
dumneavoastra. Contestatiile trebuie depuse la Judecatoria orasului dumneavoastra. In cazul
Bucurestiului trebuie depusa la Judecatoria din sectorul in care are loc manifestatia. De
asemenea, daca cunoasteti numele si functia organului de ordine care a redactat procesul verbal /
amenda, este recomandat sa ii faceti o plangere penala pentru abuz in functie. Model Plangere
Penala: http://www.infomg.ro/storage/Photos/plangere%20penala.pdf. Este mentionat in model
unde se depune plangerea penala. Jandarmii sau politistii care va abordeaza trebuie legitimati
(cere-i numele si prenumele, precum si functia). In acest fel, veti obliga organul sa mearga si sa
dea cu subsemnatul la Procuratura, creand astfel precedente pozitive in respectarea drepturilor
cetatenesti la exprimare libera. Legitimarea! Daca un politist sau un Jandarm doreste sa va
legitimeze, aratati actul de identitate, fara a-i urma la sectie sau fara a le inmana actul
dumneavoastra de identitate. Fiti pregatiti cu actele de identitate la voi, si nu refuzati legitimarea
dumneavoastra, pentru ca organele de ordine mentionate - Politia si Jandarmeria (doar acestea)

au dreptul sa va legitimeze. Potrivit art. 35 din Legea jandarmeriei (Legea nr. 550/2004),
jandarmii nu au dreptul să conducă administrativ la secţia de poliţie sau la unitatea de jandarmi
persoane despre care nu pot dovedi că au săvârşit fapte contrare legii prin care au provocat
dezordine/tulburări şi necesită imobilizare. Cu alte cuvinte, jandarmii nu au dreptul să încarce
manifestanţii în dube şi să-i transporte la diferite secţii de poliţie, urmând ca abia acolo să facă
trierea persoanelor care au fost sau care nu au fost violente, care au comis sau nu fapte contrare
legii. Nu pot fi conduşi decât cei despre care jandarmeria are dovezi, în momentul ridicării, că se
încadrează în condiţiile menţionate mai sus, prevăzute de lege, pentru conducere. În caz contrar,
conducerea persoanei la secţia de poliţie/unitatea de jandarmi constituie infracţiunea de lipsire de
libertate a persoanei în mod ilegal. De asemenea, împiedicarea unei persoane de a se deplasa cu
trenul sau alt mijloc de transport acolo unde doreşte, fără o justificare legală a acestei
împiedicări, constituie tot infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal. Daca ati ajuns la
sectia de politie, ca urmare a abuzului fortelor de ordine, refuzati amprentarea dumneavoastra.
Aveti acest drept. Pentru a va pregati cat mai bine, va rog sa consultati Kitt-ul de Nesupunere
Civica redactat de activistii campaniei Salvati Rosia Montana, care au peste 11 ani de experienta
in actiuni directe:
http://www.infomg.ro/storage/Photos/kit%20de%20nesupunere%20civica.pdf Pentru cei care se
intreaba de ce nu e mai elegant sa se faca o cerere de autorizare a manifestarii publice:
Manifestarile publice nu se autorizeaza, pentru ele nu se solicita cereri de autorizare. Legea
adunarilor publice nr. 60/1991 nu prevede in textul sau asa ceva. Va rog sa cautati cu 'search'
termenul 'autoriza' in textul legii si nu il veti gasi. Daca, in continuare, va intrebati totusi, de ce
sa nu declaram in prealabil o manifestare publica, raspunsul este: In primul rand ca nu primesti
niciodata locatia pe care o soliciti, pe varii motive de securitate, apoi ca vor fi schimbate toate
conditiile in care va avea loc manifestarea, ti se solicita j-de mii de informatii inutile si se intarzie
data evenimentului, sau mai rau, acesta nu se 'autorizeaza'. De asemenea, protestatarilor li se va
delimita un spatiu restrans inconjurat de un ţarc, unde veti fi "liberi" sa protestati ca niste animale
in cusca. Intrebati va rog pe oricine are experienta in solicitarea de autorizatii pentru manifestari
publice, mai ales cand acestea se intampla de azi pe maine. Oamenii din Bucuresti au o
responsabilitate cu mult mai mare, decat cei din orasele mai mici, deoarece in Bucuresti sunt
toate institutiile centrale si acolo trebuie sa existe cea mai spectaculoasa masa critica. In
Bucuresti acest mit al 'autorizarii' si controlului cetatenilor duce la incalcari grave si foarte grave
ale drepturilor noastre. Acest mit trebuie demontat cat mai repede cu putinta, pentru ca la anul pe
vremea asta sa nu ne mai confruntam cu aceleasi abuzuri. E o chestiune de principiu. Nu soliciti
sa ti se autorizeze un drept, atunci cand acesta exista si ti-l poti exercita, obligand autoritatile sa
ti-l respecte la randul lor. Cum vrem sa ne fie respectate drepturile? Credeti ca va veni la noi
Jandarmeria sa ne intinda un covor rosu pentru a putea demonstra mai bine? Revolutia din
decembrie '89 nu a avut autorizatie, a avut dreptul fundamental la libertate si democratie. Ce le
veti spune copiilor vostri atunci cand va vor intreba: "Tu ce ai facut pentru a schimba sistemul in
bine?". Mult curaj!
(sursa: https://www.facebook.com/notes/impotriva-extragerii-gazelor-de-sist-la-barlad/ghid-denesupunere-civica/268931176517750 )

