
Către Parchetul General 
Secţia Parchetelor Militare 
 
Urmare la sesizările subsemnatului din 02 şi 09.09.2018, 
expediate prin mail Parchetului Militar din cadrul Ministerului 
Public.  
 

 

Până la identificarea vinovaţilor din rândul jandarmeriei, pe baza planului 
de luptă şi a înregistrărilor MAI (clasificate ilegal cf. prev. art 24 (5) şi 33 din 
legea 182/2002 - sper că Parchetul militar a început deja urmărirea penală 
in rem cu privire la obstrucţionarea justiţiei prin secretizarea abuzivă a 
documentelor operative ale acţiunilor jandarmeriei de reprimare a mitingului 
din 10 august 2018) PARCHETUL MILITAR poate INCRIMINA, pe baza 
încălcării prev. REGULAMENTELOR MILITARE (Jandarmeria, cf. legii, 
este o STRUCTURĂ MILITARĂ care execută misiuni pe baza 
regulamentelor militare), pe comandanţii DIRECŢI ŞI NEMIJLOCIŢI ai 
jandarmilor care au acţionat ilegal, cu brutalitate, disproporţionat  şi prin 
surprindere, negradual (încălcând normele cu privire la uzul de armă şi 
utilizarea mijloacelor neletale împotriva manifestanţilor paşnici) împotriva 
cetăţenilor care manifestau fără violenţă pe 10 august în Piaţa Victoriei. 
Deasemenea poate incrimina (începe urmărirea penală) şi pe jandarmii 
(comandanţi sau executanţi) care nu şi-au îndeplinit misiunea de IZOLARE, 
ÎNCERCUIRE, EXTRAGERE, REŢINERE ŞI ARESTARE A 
ELEMENTELOR HULIGANICE, OSTILE (PROVOCATOARE) prezente 
(conform declaraţiei oficiale a ministrului Carmen Dan) în Piaţa Victoriei pe 
10 august 2018 începând cu orele 17.00. Astfel, comandanţii nemijlociţi 
(comandant de grupă, pluton) şi comandanţii direcţi (comandant de 
detaşament, batalion, brigadă, dispozitiv) sunt direct responsabili pentru 
comportamentul subordonaţilor pe timpul executării misiunilor de luptă, 
precum şi de neexecutarea ordinelor SAU ÎNDATORIRILOR, prevăzute de 
legea jandarmeriei, sau de executarea unor ordine ilegale (niciun cadru 
militar sau simplu jandarm nu poate să-şi justifice acţiunile abuzive - cu 
consecinţe negative care afectează siguranţa şi sănătatea cetăţenilor 



paşnici - pe timpul luptei, prin motivul că "ar fi executat un ordin" superior, 
dacă acel ORDIN ESTE ILEGAL). Aşadar, eu sper că procurorii militari au 
început deja, în forţă AUDIEREA comandanţilor direcţi şi nemijlociţi ai 
jandarmilor care au acţionat în Piaţa Victoriei pe 10.08.2018. Aceşti 
comandanţi trebuie să coopereze obligatoriu cu procurorii la aflarea 
adevărului, în sensul celor arătate mai sus, căci dacă nu vor coopera, de 
exemplu, la identificarea subordonaţilor brutali care au gazat şi bătut 
manifestanţii paşnici inclusiv ziarişti şi cetăţeni străini, atunci VOR 
RĂSPUNDE PENAL DIRECT DE FAPTELE COMISE DE SUBORDONAŢII 
LOR.  

Există suficiente depoziţii de martori (în primul rând ale celor 770 de 
victime care au depus plângere penală) şi înregistrări audio-video ca 
mijloace de probă care pot fi invocate pe timpul audierii comandanţilor 
nemijlociţi şi direcţi care au condus acţiunile de reprimare brutală a 
mitingului paşnic din 10 august 2018. 

Rog acţionaţi cu celeritate având în vedere impactul deosebit de nociv 
internaţional al acţiunilor brutale şi disproporţionate desfăşurate de 
Jandarmeria română în Bucureşti pe 10 august 2018. Cu fiecare zi care 
trece imaginea României e tot mai murdărită de dezinformările grosolane 
aruncate în spaţiul public cu iresponsabilitate de către indivizi care vor să 
îngroape România. Vă revine misiunea nobilă dar deosebit de dificilă de a 
face cunoscut adevărul, cât mai repede, lumii întregi. 

cu stimă, 
Lt.col. art.lector (r) Alexandru Nicolae Teodoreanu 
Fost lector de psihosociologie militară  şi Drept Internaţional 
Umanitar şi 
OF 1 în M.Ap.N. (Direcţia Tradiţii Militare şi Probleme Sociale 
ale Armatei) 
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