
 

C O M U N I C A T 

Ultimele detalii despre descinderea intimidantă și lipsită de argumente a 

polițiștilor în Piața Victoriei, printre protestatarii pașnici 

Alianța pentru Unirea Românilor (A.U.R.) protestează vehement împotriva abuzurilor la care este 

supusă de către autoritățile de stat și cere încetare acestora.  

Poliția și Jandarmeria au fost asmuțite de puterea politică asupra manifestației pentru dreptate și 

libertate, pe care membrii și simpatizanții A.U.R. o desfășoară începând de vineri, 18 septembrie 

a.c., în Piața Victoriei. Legitimarea inutilă și repetată a manifestanților, percheziția autocarului sub 

pretexte ridicole, în miez de noapte, cu asistența a numeroase forțe de ordine însoțite de câini, 

încercarea de îndepărtare a protestatarilor care au rămas peste noapte în corturi în Piața Victoriei, 

precum și intenția vădită de ridicare a autocarului cu însemnele A.U.R. se constituie în tot atâtea 

fapte de intimidare și sunt dovezi ale reflexelor totalitare ale puterii politice, care se folosește de 

forțele de represiune așa cum a făcut-o și în 10 august 2018. 

AUR este un partid legal constituit, care participă la viața politică a țării cu mijloace democratice 

și care are dreptul de a lua atitudine în apărarea drepturilor și libertăților cetățenești și de a înainta 

revendicări către cei care dețin vremelnic puterea.  

Continuarea acțiunilor de intimidare sau, mai grav, trecerea la violență din partea autorităților 

asupra protestatarilor din Piața Victoriei reprezintă un atac la Constituția țării și un caz care reclamă 

intervenția forurilor internaționale în care România este parte.  

Facem un apel la guvernul și la președinția României să retragă ordinele de anihilare a AUR  și să 

accepte dialogul cu noi. 

A.U.R. solicită Guvernului României să ia act de revendicările protestatarilor din Piața 

Victoriei și să răspundă acestora în mod public.  

Cerem ca o delegație a protestatarilor să fie primită în audiență la Prim-ministrul României, 

Ludovic Orban pentru a-i face cunoscute aceste revendicări. 

AUR solicită încetarea utilizării forțelor de represiune împotriva oponenților politici. 

 

 

 



Faptele 

Sâmbătă, 19 septembrie, sute de membri și simpatizanți ai Alianței pentru Unirea Românilor, veniți 

din țară și Diaspora au protestat în piața Victoriei. Protestul a fost unul pentru dreptate si 

normalitate în România, cu un set de zece revendicări clare. 

Protestul maraton, inițiat de George Simion, vechi militant civic și co-președinte al A.U.R., a 

debutat încă de vineri, desfășurându-se în mod civilizat, cu melodii patriotice pe fundal și cu 

discursuri ale liderilor partidului și ale reprezentanților A.U.R. din țară și străinătate. 

Cu toate acestea, presa a ignorat manifestația. Reprezentanții media care au relatat ceva despre 

protest, au făcut-o într-un mod deformat, fără să ceară declarații oficiale de la cei prezenți, ba chiar 

au încurcat imaginile și mesajele transmise, printr-o suprapunere cu protestul organizat în Piața 

Universității de alte entități. 

Câteva zeci de protestatari au rămas în corturi în Piața Victoriei în fiecare noapte, și vor rămâne 

până când guvernul va răspunde solicitărilor. 

Deși duminică, 20 septembrie, la ora 07.00 s-a făcut legitimarea protestatarilor aflați în piață, în 

jurul ore 23.50 zeci de polițiști și jandarmi au venit cu o atitudine evidentă de intimidare, pentru o 

nouă legitimare a acestora.  

În lipsa unui mandat legal de percheziție, reprezentanții autorităților au pretextat un control 

inopinat, pe baza unor „informații confidențiale”, conform cărora la bordul autocarului AUR s-ar 

afla infractori sau substanțe interzise. S-a procedat inclusiv la un control canin în interiorul 

automobilului, renunțându-se la percheziția corporală a protestatarilor și asta probabil numai pentru 

că mai mulți dintre protestatari transmiteau evenimentele live pe Facebook. 

George Simion, co-președintele Alianței pentru Unirea Românilor, a precizat că se pregătea 

ridicarea autocarului cu trei macarale aduse în zona Arcului de Triumf pentru operațiune. 

„Jumătate din români sunt plecați afară, goniți de mafia asta, mafia la uniformă! Polițiștii au 

primit o informație și au făcut verificări noaptea. Sunt aceiași – PNL, PSD, ALDE, PMP, USR, 

PLUS, UDMR –, o mafie! Acum ni se întâmplă nouă, mâine orice român poate păți la fel, dacă 

deja nu i s-a întâmplat la fel. Avem 10 revendicări care îi supără pe domnii Orban, Vela și pe  

întreaga companie! Nu o să plecăm de-aici, protestul continuă”, a declarat George Simion. 

Claudiu Târziu, co-președinte al A.U.R., a declarat la rândul lui: „Cerem să ni se comunice oficial 

de către prefectul Bucureștiului de la cine a primit dispoziție sau pe baza căror informații 

rezonabile a dat ordinul de intervenție Jandarmeriei, precum și în ce număr au fost forțele de 

ordine la acțiunea de astă noapte și, mai ales, cât a costat această operațiune de intimidare. Avem 

dreptul cu toții să aflăm cât plătim pentru a fi supuși abuzurilor făcute de autorități. 

În altă ordine de idei, ne exprimăm convingerea că efectul acestei prigoane declanșate asupra 

noastră va fi contrar celui urmărit de puterea politică. Românii nu sunt proști și au acces la 

informație în mod nemijlocit azi, spre deosebire de acum 30 de ani, când autoritățile de stat au 

procedat în mod identic față de protestatarii din Piața Universității. Dacă atunci puteau minți 

poporul cu televizorul, astăzi nu mai pot face asta. Furia mulțimii îi va mătura pe toți.”.  



Cele zece revendicări care țin în Piața Victoriei zeci de protestatari 

 

1. Desfășurarea procesului de învățământ în școli, nu în sistem online, cu asigurarea condițiilor de 

igienă impuse de pandemie. Toaletele și apa curentă nu trebuie să lipsească din nicio școală. 

2. Demiterea ministrului Transporturilor, Lucian Bode, în contextul accidentului de circulație 

provocat în data de 30 august, pentru încălcarea flagrantă a regulilor de conduită pe drumurile 

publice, sfidarea participanților la trafic și aruncarea întregii responsabilități pe umerii unui militar 

care are constrângeri în a reacționa public 

3. Anchetarea achizițiilor publice făcute în pandemia de SARS-CoV-2 și, după caz, recuperarea 

prejudiciilor acolo unde acestea s-au realizat cu încălcarea legii (obținerea de foloase necuvenite, 

achiziția de mărfuri neconforme, infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, mită, trafic 

de influență etc.). 

4. Renunțarea la măsurile derogatorii de la obligațiile prevăzute în Convenția Europeană a 

Drepturilor Omului și restabilirea dreptului la libertatea întrunirilor și adunărilor publice, fără 

îngrădire. 

5. Asigurarea accesului imediat la medicamente vitale pentru populație (precum Euthyrox sau 

tratamentele necesare bolnavilor de cancer și de alte boli grave) prin punerea sub control militar a 

achizițiilor necesare și a modului de distribuire. 

6. Asigurarea asistenței medicale în spitale pentru bolnavii cu afecțiuni cronice. 

7. Anchetă extinsă a Consiliul Concurenței referitoare la poziția de monopol a companiilor 

austriece care desfășoară activități în sectorul forestier. 

8. Anchetarea cu celeritate de către Procuratura Generală a marilor privatizări făcute după căderea 

comunismului. 

9. Sistarea procedurilor de vânzare a pachetelor majoritare deținute de statul român la companii 

precum CEC Bank, Eximbank, Hidroelectrica, TAROM ș.a. 

10. Clasificarea hidrocentralelor de pe râul Jiu în rândul obiectivelor de interes național și 

finalizarea lucrărilor ajunse în stadii avansate. 
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