Protestatarul Dide, legat cu lanț de gardul Guvernului. Gest extrem - video + update
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Descriere foto: Protestatarul Dide, legat cu lanț de gardul Guvernului. Gest extrem cu bidonul de benzină - video

Mihai Dide, unul dintre protestatarii amendați în repetate rânduri, s-a legat, joi, 19 iulie, cu un lanț de gardul
Guvernului. De asemenea, are și un bidon de benzină la el.
Dide susține că protestează față de intenția Guvernului de a emite o Ordonanță de Urgență, având și un mesaj pentru premierul
Viorica Dăncilă.
"Am văzut că a fost convocată o ședință, în seara aceasta, la Senat. Aici e Guvernul, știu, să nu creadă cineva că nu știu", a zis
Dide. "A fost convocată o ședință, dar nu știm scopul, nu știm pentru ce. (...) Nu avem idee ce fac, nu avem acces la întâlniri, la
ședințe. Singurul lor scop acum este să-și scape penalii de pușcărie", a adăugat acesta.
Întrebat ce are în bidonul pe care îl ține în mână, Dide a răspuns: "Benzină". "Vă rugăm frumos să mergeți să-i spuneți doamnei
Dăncilă să nu recurgă la un gest nesăbuit și să dea vreo Ordonanță de Urgență astăzi", a mai spus Dide.
"O torn acum pe mine"
"Vă rog, nu trageți. Dacă vreți să o torn acum pe mine, o torn acum pe mine. (...) Ia mâna de pe ea! Ia distanță! Vă rog să mă lăsați
în pace, eu sunt foarte calm. Vreau să stau liniștit aici", a zis Dide.
La faţa locului se aﬂă mai mulţi jandarmi care încearcă să-l convingă să renunţe la protest, explicându-i că, prin gestul său, încalcă
legea care sancţionează tulburarea ordinii şi liniştii publice.
Update 1 - A ajuns descarcerea, potrivit Antena 3.
Update 2 - Acesta a fost ridicat de jandarmi.
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