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Descriere foto: Victor Paul Dobre

Victor Paul Dobre a declarat că PNL intenţionează să îl cheme la audieri pe prefectul Capitalei şi, ca acţiune politică, va
depune moţiune împotriva ministrului de Interne imediat ce Parlamentul îşi va începe activitatea.
La ﬁnalul audierii ministrului de Interne, Carmen Dan, în Comisia de apărare, deputatul liberal a declarat că acest demers
drept obiectiv clariﬁcarea a două "probleme esenţiale" în legătură cu evenimentele din 10 august: cine a decis intervenţia în
Jandarmeriei şi de ce aceasta "a fost la un nivel cum nu s-a mai întâmplat de câteva zeci de ani în România".

"De-a lungul întregii discuţii, se pare că, astăzi, aici, nu a fost prezent un singur personaj - decidentul, resp
prefectul Capitalei (...), care este cel care a decis atac public - ne-a explicat doamna ministru şi alţi cole
conducerea ministerului -, care a decis singur, consultându-se şi cu comandantul de dispozitiv. Deci, acest luc
s-a spus. Din păcate, neﬁind decidentul, nu am avut cu cine clariﬁca motivele, nivelul intervenţie, de ce s-a
la 8,00 seara şi s-a intervenit la 1,30 şi aşa mai departe.

Dar atenţie - prefectul Capitalei nu este un personaj de sine stătător, prefectul Capitalei este cel care repre
Guvernul României în municipiul Bucureşti, capitala ţării. Prefectul Capitalei e în subordinea directă a Ministe
de Interne şi a prim-ministrului. Deci, el a fost decidentul şi, probabil, va trebui să solicităm audierea prefectu
continuare, ca să lămurim o serie de chestiuni. Iar, din punct de vedere al acţiunii politice, aşa cum v-am anu
PNL va depune moţiune de îndată ce Parlamentul va începe să funcţioneze", a spus Victor Paul Dobre, viceli
grupului liberal din Camera Deputaţilor.
Vezi și: Ministrul de Interne şi prefectul Capitalei, invitaţi pentru audieri la Comisia de apărare a Camerei Deputaţilor

