
SO
LI

DA
RI

TA
TE

 P
EN

TR
U 

RO
MA

NI
A

SO
LI

DA
RI

TA
TE

 P
EN

TR
U 

RO
MA

NI
A

SOLIDARITATE PENTRU ROMANIA
Buletin Informativ Civic Independent

       Acest buletin informativ este inițiat de români din țară și strainatate, atenți la situația actuală din România și solidari prin fapte 
și atitudine cu cetățenii ale căror drepturi au fost încălcate de către statul român, ale căror doleanțe sunt ignorate adesea nu doar 
de reprezentanții statului (Guvern, Parlament, Președinție), ci și de reprezentanții mass-mediei. Ne propunem să oferim o sinteză a 
principalelor evenimente de interes civic pe o perioadă dată, atât din punct de vedere social, civic, cât și din punct de vedere legal 
sau administrativ, ca alternativă la presa de mare tiraj și audiență. Acest număr este dedicat primelor două săptămâni ale anului 
2014, cu excepția unui eveniment din decembrie 2013 ce a avut loc în Italia, pe care am considerat oportun să-l menționăm.

nr. 2

   1 MILANO, ITALIA, 6 Decembrie 2013: spectacol 
organizat de Consulatul general al României și de Biserica 
Sfântului Duh | TOATA SUFLAREA ROMANEASCA E 
CU INIMA LA PUNGESTI și la tot ce se petrece în 
țară | Roxana Macovei: “Am mers acolo special pentru a ridica 
câteva bannere în semn de susținere și de solidaritate pentru 
oamenii din Pungești. [...] la momentul culminant, când ne-am 
ridicat în sală pe melodia “Noi suntem români” cântată de Aurel 
Tamaș... cei de la Consulat au dat dovadă de ‘promptitudine’ în a 
ne smulge bannerele din mână și foile de la spectatorii care ne-
au susținut, ca niște vulturi înfuriați... Deci, trageți concluziile... Pe 
cine susțin oamenii aceștia ?”
     2  Tânărul și energicul securist smulgând foile și bannerele din 
mâinile oamenilor stupefiați

Ianuarie 2014

   Hai să vedem ce evenimente notabile au 
avut loc în primele două săptămâni ale anu-
lui 2014, din punct de vedere social-civic:

+ +

2 ian | joi  La Pungesti, Vaslui are loc 
un miting spontan al sătenilor în fața pri-
măriei. Peste 200 de localnici și activiști 
de mediu, potrivit Mediafax, și-au manife-
stat nemulțumirea față de deciziile prima-
rului Mircea Vlasă, cel care a concesionat 
2 hectare de teren firmei americane Chev-
ron, pentru explorarea și exploatarea ga-
zelor de șist. Jandarmeria a încercat să 
împiedice protestatarii să ajungă la sediul 
Primăriei, aceștia fiind nevoiți să meargă 
peste dea-luri, pentru a ajunge acolo. 
Pe 8 dec 2013, Pungeștiul a fost declarat 
”zonă specială, de siguranță publică” de 
către Poliția Vaslui, în urma evenimen-
telor de la mitingul din 7 decembrie. n

4 ian | sâmbătă   Localnicii aflați în gre-
va foamei în Pungești, în semn de protest 
față de activitățile de instalare a sondei de 
explorare a gazelor de șist de către Chev-
ron și a abuzurilor Jandarmeriei, decid să 
întrerupă greva acuzând intimidările Jan-
darmeriei, care i-au legitimat și le-au pus în 

vedere că s-ar afla abuziv pe terenul unde 
a fost instalată noua Tabără de Re-zistență. 
Greva a început pe 24 decem-brie și a du-
rat 11 zile, 13 dintre cei 30 de protestatari 
reușind să parcurgă toată perioada. n  

6 ian | luni  Fostul prim ministru Adrian 
Năstase este condamnat de către Înalta 
Curte de Casație și Justiție la patru ani de 
închisoare cu executare pentru şantaj şi 
luare de mită, iar soţia sa, Dana, primește 
o pedeapsă de trei ani de închisoare cu 
suspendare, în dosarul Zambaccian. 
Deasemenea lui Adrian Năstase îi sunt 
interzise unele drepturi pentru o perioadă 
de 5 ani și îi este confiscată suma de 1.8 
mil lei din averea familiei sale. 
Conform unor prevederi legale însă, 
este posibil ca pedeapsa primită să fie 
executată doar parțial, datorită vârstei 
sale, a faptului că deja a executat peste 
8 luni din altă condamnare și a altor cir-
cumstanțe de atenuare a pedepsei. Ast-
fel, este posibl ca Adrian Năstase să mai 

rămână în închisoare aproximativ 8 luni. n  

10 ian | vineri Curtea Constituțională declară 
neconstituțională Legea descentralizării, pentru 
care Guvernul și-a asumat răspunderea în Par-
lament în luna noiembrie 2013. Liviu Dragnea, 
inițiatorul ei, se declară surprins de această deci-
zie. n  

7-12 ian | duminică  Au loc proteste de stradă 
împotriva explorării și exploatării gazelor de șist dar 
și a exploatărilor cu cianuri, în orașe precum Sibiu, 
Deva, Oradea, Cluj. Numărul protestatarilor variază 
de la câteva zeci la câteva sute. În câteva localități 
mici (Tulca- Bihor, Biled-Timiș) au loc sesiuni de in-
formare despre gazele de șist.
n La București, pe 12 ianuarie, Alexandru Po-
pescu decide să iasă din greva foamei, după 
22 de zile consecutive de protest în fața Teatrului 
Național, în Piața Universității. Scopul gestului său 
a fost să atragă atenția asupra pericolului explorării 
și exploatării gazelor de șist prin fracturare hidra-
ulică și a abuzurilor Jandarmeriei la Pungești, Vas-
lui. Aproximativ 150-200 de oameni se adună la 
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    Acest buletin se adresează în primul rând celor care sunt mai puțin informați și care nu au acces atât de ușor la informație, fie 
pentru că nu au mijloacele materiale necesare, fie pentru că nu dispun de timpul sau motivația necesară pentru asta. De aceea, 
recomandăm să dați mai departe către mult mai mulți oameni, fie prin email-internet, fie printând acest material pe hârtie și distri-
buindu-l direct către oameni. Pentru mai multe informații despre cum poți ajuta această inițiativă și oamenii implicați în acțiunile 
civice, contactează persoana de la care ai primit acest buletin, sau trimite un mail la solidaritatepentruromania@yahoo.ro

+ +

”un ceai cu Sandu”, în semn de solidaritate cu 
gestul său și de susținere a revendicărilor sale.
n De semnalat că în urma insistențelor 
manifestanților, televiziunea publică, TVR, re-
alizează pentru prima oară după 22 de zile de 
grevă, un reportaj la fața locului despre greva 
lui A. Popescu. Din păcate însă, acesta deja 
plecase când reporterul TVR a ajuns în piață, 
prin urmare nu i s-a luat nici o declarație. 
n Gestul lui Alexandru Popescu este repetat 
la scară mai mică de alți activiști. Astfel, au 
mai intrat alături de el în greva foamei: George 
Popescu, Ionut Mares, Crina Veres (Cluj), 
George Adamescu (Bucuresti), Alexandru 
Beldiman (Sibiu), Matei Barbulescu (Bucur-
esti). După plecarea sa, se continuă greva 
foamei în ștafetă, pentru perioade de minim 24 
de ore, de către alți activișți (Ion Profeanu, Du-
mitrescu Ovidiu Stefan, Marius Lazar.... )

14 ian | marți Un grup de 42 de ONGuri 
și grupuri informale de cetățeni români sem-
nează o scrisoare de protest adresată Comisi-
ei Europene, pentru a semnala pericolele ex-
tragerii gazelor de șist prin metoda fracturării 
hidraulice. Scrisoarea fusese deja semnată de 
aproximativ 200 de ONGuri și grupuri de acti-
une europene. n

P R O T E S T E

19 ian   Pungești. Miting de protest (de-
clarat) ”împotriva gazelor de șist, a pro-
iectului Roșia Montana și a clasei politice 
corupte”. Sunt chemați oameni din toată 
țara. Orele de desfășurare: 13.00-16.00.
21 ian București. Miting de protest îm-
potriva fracturării hidraulice, în fața Repre-
zentanței Comisiei Europene. Locație: Str. Va-
sile Lascar, nr. 31, intre orele 15.00 si 18.00.
8 feb București. Miting de protest național 
(declarat) împotriva clasei politice și a abu-
zurilor statului față de cetățenii săi. Locație: 
Piața Universității, începând cu orele 16.00.

Tanti Maria, ‘eco-terorista’ - o Vitorie Lipan a 
Pungeștiului învățând pe jandarmi omenia

PAGINI DE REVOLUTIE: Rodica Cruceanu | Adevărații 
păstori ai neamului în fruntea turmei, la Pungești | 
‘Experimentul Pungești’: harta României, așa cum 

se vrea vândută de trădători, pusă la vedere  în fața 
Teatrului Național București, locul grevei foamei pentru 

Pungești | Protest în New York pentru Pungești |
Jandarmii, ienicerii aduși împotriva poporului    

Conjunctura națională și globală în care 
ne aflăm la momentul actual, din punct de 
vedere politic, social, economic, de me-
diu este de așa natură încât deciziile pe 
care le vom lua atât la nivel individual, ca 
persoane, cât și la nivel de grup, națiune, 
rasă vor afecta în mod decisiv și pentru 
mulți ani de acum înainte modul în care 
vom trăi pe această Planetă. Este un mo-
ment de cotitură în adevăratul sens la cu-
vântului, atât pentru români, cât și pentru 
alte popoare de pe Pământ. E de ajuns să 
ne uităm la mișcările de stradă din majori-
tatea țărilor europene din ultima perioadă 
(Spania, Grecia, Germania, Ucraina, Bul-
garia, etc) ca să înțelegem acest lucru. 
În cazul României, anul 2013 se pare că 
a constituit anul în care mulți oameni au 
înțeles în sfârșit faptul că dacă vor con-
tinua să rămână indiferenți la ceea ce fac 
guvernanții lor, lucrurile vor merge din rău 
în mai rău. Cazul proiectului de exploatare a 
aurului cu cianuri de la Roșia Montană este 
doar un exemplu. Urmează cel a exploatării 
gazelor de șist prin fracturare hidraulică, al 
liberalizării pieței în ce privește terenurile 

agricole, al legii amnistiei, samd. Practic, 
o parte din cetățenii României au ajuns 
să fie în razboi deschis cu proprii lideri și 
reprezentanți ai statului, într-o situație care 
seamănă foarte mult cu un organism care 
luptă cu cancerul. Politicienii care își pun 
mai presus interesele lor personale decât 
cele ale oamenilor care trăiesc în această 
țară, care le plătesc la urma urmei salariile, 
sunt asemenea celulelor canceroase care 
se hrănesc cu energia furnizată de organis-
mul sănătos și pe care totuși în inconștiența 
lor vor să îl distrugă pas cu pas. De aceea, 
este nevoie ca fiecare om să se întrebe pe 
sine însuși: care este viața pe care doresc 
s-o trăiesc aici, pe acest Pământ? Este una 
a minciunii, ipocriziei și egoismului sau una 
a adevărului, a sincerității și a solidarității? 
Cum vreau să fie oamenii alături de care 
vreau să trăiesc aici, pe acest Pământ? 
Vicleni, suspicioși, lipsiți de bun simț sau 
deschiși, primitori și cu capul pe umeri? Te 
invităm și pe tine, cititorule, să te întrebi și 
apoi să acționezi în consecință. Este un 
minim gest de asumare a responsabilității. 
| Marius L

A P E L  L A  C O N Ș T I I N Ț Ă

Copiii-eroi ai Pungeștiului: copilăria ca Istorie

Puteți solicita prin e_mail
și numărul precedent al
buletinului SPR
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dacă proprietatea îți este încălcată: anunță 112, cheamă vecinii, prietenii, filmează/
înregistrează/fotografiază, cere lămuriri celui care ți-a încălcat proprietatea; solicită ferm 
să plece de pe proprietate, nu semna nici un document, apelează la un avocat sau 
jurist, nu te lăsa cumparat; semnalează abuzurile autorităților indiferent de nivel;

interesează-te, atât de drepturile tale de proprietar cât și de pericolele de mediu ale 
terenurilor învecinate ( cine vinde, cine cumpără ); 

nu-ți vinde pământul la străini sau alți intermediari care vor să scoată terenul din 
circuitul agricol; 

în cazul în care îți schimbi destinația terenului, vei pierde unele fonduri destinate 
agriculturii;

caută să fii corect informat, atât în legătură cu drepturile pe care le ai ca proprietar cât și 
despre deciziile curente pe care le iau primăriile; 

informează-te despre metoda fracturării hidraulice în extragerea gazelor de șist și despre 
utilizarea cianurii în industria minieră. Află care sunt pericolele acestor metode pentru 
natură, agricultură, industria turismului, etc. 

În concluzie, trăim vremuri în care politicienii și autoritățile și-au întors încă o dată fața 
de la popor, mai mult decât atât, o vând străinilor pentru a fi poluată iar tu, cetățene 
vei fi din nou o victimă. 

Documentează-te, ieși din casă și ia atitudine. E dreptul tău sa trăiești curat și demn la 
tine în țară, pe  pământul tău. 

Pentru mai multe informații despre gaze de șist: www.stopfracturare.ro; www.gazedesist.ro

CE TREBUIE SA FACI?


