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Comisia pentru apărare a Camerei Deputaţilor discută marți solicitarea PNL de audiere a responsabililor pentru interve
Jandarmeriei la protestul din Piaţa Victoriei.

Comisia pentru apărare a Camerei Deputaţilor se întruneşte în urma solicitării PNL de audiere a responsabililor pentru inter
Jandarmeriei de la protestul din Piaţa Victoriei, liberalii dorind să ﬁe chemaţi la comisie ministrul de Interne, Carmen Dan, fos
al Jandarmeriei Sebastian Cucoş, prefectul Capitalei, Speranţa Clişeru, dar şi alte persoane implicate în activitatea de coordo
Jandarmeriei, la intervenţia de la protestul din 10 august.

Săptămâna trecută, şedinţa Comisiei pentru apărare din Camera Deputaţilor, în care urma să ﬁe stabilită data la care vor ﬁ ch
la audieri ministrul de Interne, şeful Jandarmeriei şi prefectul Capitalei, a fost suspendată din lipsă de cvorum.
Solicitare în 10 puncte

Iniţial, invitaţiile către persoanele care urmează să ﬁe audiate ar ﬁ trebuit trimise în urmă cu o săptămână de către Biroul Co
de apărare, iar persoanele ar ﬁ urmat să se prezinte marţea trecută la audieri, dar s-a decis că perioada este prea scurtă. Î
mesaj adresat preşedintelui Comisiei, Dorel Căprar, liberalii au formulat o solicitare în 10 puncte în care arată că se impun lă
printre altele, cu privire la strategia ofensivă a Jandarmeriei, dotările şi armamentul de care au dispus jandarmii, precum şi
legate de ordinul de intervenţie.

Reprezentanţii Jandarmeriei au susţinut că intervenţia de la miting a fost pe deplin justiﬁcată şi că dispozitivele a
dimensionate în raport cu violenţele, ﬁind "eminamente defensive", iar acţiunile au fost reactive. La rândul său, ministrul C
Dan spunea că intervenţia Jandarmeriei a fost una legitimă, de restabilire a ordinii publice, justificată de provocările huliga
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