
 

CĂTRE   
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
                         SECŢIA PARCHETELOR MILITARE 
 În atenţia domnului procuror şef secţie GHEORGHE COSNEANU 
 

Doamnule Procuror şef secţie, 

Subsemnatul, Lt.col. (rz) Teodoreanu Alexandru Nicolae, domiciliat în com 
Albeşti, strada Bisericii, nr.51  județul Mureş, cod poștal 547025, titular al 
cărții de identitate seria MS, nr. 678089 CNP 1480829293091, 

Vă sesizez prin prezenta  că în cazul tensiunilor şi tulburărilor interne provocate pe 
timpul marelui miting (peste 100.000 participanţi) paşnic din Piaţa Victoriei 
Bucureşti, pregătit şi organizat de mai multe grupuri (neînregistrate ca ONG-uri) 
de cetăţeni români care lucrează în străinătate, la data de 10 august 2018, există 
suspiciunea rezonabilă cu privire la comiterea  unor   infracţiuni  grave  de către  
ministrul de interne al României Carmen Dan în complicitate cu conducerea 
Jandarmeriei Române (începând cu şeful acesteia col. Gheorghe – Sebastian 
Cucoş şi până la comandanţii de  Brigadă, batalion, companie/detaşament, 
pluton sau grupă care au acţionat în Piaţa Victoriei) şi de către mai mulţi 
jandarmi (angajaţi pe bază de contract) care au intervenit cu brutalitate 
(exces de zel), la ordin, dar şi din proprie iniţiativă, împotriva manifestanţilor 
paşnici în perioada 10/11.08.2018,  astfel: 
 
 

I. Infracţiuni comise de conducerea MAI (în frunte cu ministrul Carmen 
Dan), de Prefectul Municipiului Bucureşti care a semnat ordinul de 
evacuare (curăţare) a Pieţii Victorie şi de conducerea jandarmeriei  
(sub comanda fostului şef col. Gheorghe – Sebastian Cucoş) 

 
Art.297 Abuz în serviciu cu consecinţe grave 
Art.298 Neglijenţa în serviciu cu consecinţe grave 
Există suspiciunea rezonabilă că întreaga acţiune violentă  – de tip terorist –  a 
jandarmeriei (subunităţile de jandarmi au primit în consemn/misiune de luptă 
împrăştierea manifestanţilor paşnici prin forţă, cu brutalitate, fără un motiv 
real, înarmaţi cu dispozitive de luptă ca: aruncătoare de grenade şi rachete cu 
gaze iritante, petarde militare, tunuri cu apă, echipament de protecţie 
antiglonţ, bastoane de cauciuc şi chiar pistoale cu muniţie de război), 



îndreptată  împotriva manifestanţilor paşnici, a fost premeditată şi concepută pe 
baza unui PLAN DE LUPTĂ (clasat ca document secret, deşi legile 544/2001 şi 
182/2002 interzic  secretizarea documentelor  cu scopul împiedicării publicării 
acestora sau ascunderii unor posibile infracţiuni) întocmit de conducerea 
jandarmeriei române şi avizat de ministrul de interne.  
Ministrul de interne nu se poate sustrage răspunderii pentru faptele comise în 
contextul mitingului din 10.08.2018, având în vedere şi prev. Legii răspunderii 
ministeriale, dar şi prev. art. 10 (4) şi 17 din Legea 550/2004  conform cărora 
numai ministru de interne poate aproba dislocarea unor subunităţi (unităţi) de 
jandarmi din teritoriu (judeţe) în Bucureşti sau în alte zone în “funcţie de situaţia 
operativă existentă”. Ca urmare este evident că ministrul de interne a participat la 
elaborarea Planului de luptă (dar şi la coordonarea acţiunilor de luptă din Piaţa 
Victoriei, venind special din concediu). Numita Dan Carmen trebuie să explice 
organelor de cercetare penală din ce motive a aprobat dislocarea unor subunităţi de 
jandarmi, echipate pentru luptă, în Bucureşti, din judeţele Dolj, Constanţa ş.a. (n-
au fost suficiente efectivele şi logistica Direcţiei Generale de Jandarmi a 
Municipiului Bucureşti - DGJMB?). Oare aceste efective erau pregătite pentru o 
astfel de misiune dificilă în Bucureşti (când Legea 550/2004 prevede că DGJMB 
este singura care poate planifica, organiza, conduce şi executa misiuni specifice 
Capitalei ţării)? Întrebarea e retorică şi demonstrează încă odată necesitatea 
desecretizării planului de luptă pentru a afla şi care erau efectivele grupurilor ostile 
( identificate de jandarmerie, care ar fi putut tulbura ordinea publică deturnând 
caracterul paşnic al mitingului din 10 august 2018) funcţie de care s-au calculat 
efectivele necesare de jandarmi pentru anihilarea acestor grupuri .  
 Prefectul  Capitalei, deşi a semnat ordinul de evacuare a Pieţii Victoriei, 
beneficiază de factori atenuanţi căci a tergiversat semnarea ordinului până după 
orele 12 noaptea (10/11.08.2018) când această Piaţă (transformată în câmp de luptă 
şi experimente pe seama vieţii şi sănătăţii cetăţenilor paşnici, participanţi sau nu la 
miting) era de mult eliberată în urma utilizării iresponsabile (timp de peste 8 ore, 
începând cu orele 16.30), împotriva  celor peste 100.000 de români participanţi la 
miting (dar şi împotriva bucureştenilor trecători prin zonă), a unei cantităţi uriaşe 
nejustificate de gaze iritant-lacrimogene (fapt ce generează, cum se poate constata 
din numeroase exemple făcute publice, efecte nocive pentru sănătatea cetăţenilor 
pe termen mediu şi lug). Deasemenea trebuie reţinut faptul că doamna prefect nu s-
a deplasat în Piaţa Victoriei (cum fals susţine numita Dan Carmen) şi nu este 
asociată grupului infracţional care a pregătit, planificat şi condus acţiunile brutale 
de tip terrorist ale jandarmilor în Bucureşti pe 10 august, fiind în schimb urmărită 
şi înregistrată cu mijloace specifice (la ordinul lui Dan Carmen – cum chiar ea 
recunoaşte la şedinţa CEX a PSD din 01.09.2018 – probabil de către serviciul 
secret al MAI, fapt de o gravitate extremă). 



De reţinut că este pentru prima oară în România când se utilizează gazele 
iritant-lacrimogene (folosind toate mijloacele din dotare: lansatoare de grenade 
sau cartuşe cu gaz, grenade defensive cu gaz, butelii, pulverizatoare de toate 
tipurile cu capacităţi cuprinse între 1-7 litri gaz) pentru împrăştierea unei 
populaţii numeroase (peste 100.000 de oameni care protestează paşnic la un 
miting) într-un interval de timp aşa de lung (peste 8 ore). Oare Jandarmeria 
română a dorit să facă un experiment macabru direct pe oameni (inclusiv pe femei, 
copii, bătrâni) pentru a testa rezistenţa acestora în timp la gazarea iritant-
lacrimogenă? Întrebarea e retorică şi acuzatoare chiar dacă aceşti jandarmi nu erau 
conştienţi, poate, de consecinţele  faptelor lor reprobabile;  

În acest sens apreciez şi existenţa unor indicii temeinice  privind constituirea de 
către cei mai sus numiţi (ministrul de interne, conducerea jandarmeriei, … ş.a.) a 
unui grup infracţional organizat cf.prev.art.367 (1), (6), dacă se va dovedi că 
aceştia s-au întâlnit sau au comunicat înainte şi pe timpul mitingului (inclusiv  cu 
numitul Liviu Dragnea, preşedinte al PSD, care ar trebui chemat cel puţin ca 
martor pentru a dovedi afirmaţia oficială pe care a făcut-o privind pregătirea unei 
“lovituri de stat împotriva guvernului”) din 10 august 2018, inclusiv în noaptea de 
10/11.08.2018, pregătind din timp (inclusiv  prin dezinformare şi propagandă 
neagră în rândul efectivelor de jandarmi nepregătite psihologic), planificând, 
organizând şi executând intervenţia abuzivă  a jandarmeriei, cu comiterea 
infracţiunilor menţionate de subsemnatul în prezenta sesizare. Menţionez că 
dezinformarea şi propaganda neagră au fost folosite de grupul infracţional în 
rândul trupelor de jandarmi din toată ţara, pentru a crea o motivaţie falsă, atât 
înainte de miting (prin inducerea ideii false că pe 10 august 2018 va avea loc o 
“lovitură de stat împotriva guvernului” cu participarea românilor din Diaspora) cât 
şi pe timpul mitingului (prin inventarea şi propagarea de informaţii false, 
inclusiv de către col. Cătălin-Răzvan PARASCHIV - şeful Brigăzii Speciale, lt.col. 
Marius Militaru – purtător de cuvânt şi mr. Laurenţiu Cazan – şef de dispozitiv în 
Piaţa Victoriei, cum ar fi: “zeci de jandarmi bătuţi şi călcaţi în picioare, din care 2 
morţi”, “o jandarmeriţă paralizată în bătaie”, “vandalizarea unor localuri”, 
“sute de huligani ostili” – din care au arestat doar unu, “huliganii fug cu 
taximetrele”, “s-a descoperit o maşină plină cu sticle incendiare de unde se 
aprovizionau huliganii”, etc. etc.); toate aceste fapte ar putea fi asimilate 
infracţiunii  prev. la Art. 404 cp, respectiv “Comunicarea de informaţii false 

(Comunicarea sau răspândirea, prin orice mijloace, de ştiri, date sau informaţii false ori 
de documente falsificate, cunoscând caracterul fals al acestora, dacă prin aceasta se 



pune în pericol securitatea naţională)” – demonstrez mai jos cum a fost afectată 
securitatea naţională în acest caz. 

Există deasemenea suspiciunea că întreaga acţiune (pregătire, planificare, 
executare) a jandarmeriei române din perioada 10 august 2018 orele 17.00 – 11 
august 2018 orele o4.00/05.00 a fost făcută cu neprofesionalism (neglijenţă) şi 
cu rea-credinţă (abuz), şi din următoarele motive: 

1. Neprevenirea infiltrării printre manifestanţi şi încercării de spargere a 
mitingului de către huligani cu atitudine violentă (care au apărut în mulţime 
pe timp de zi începând cu orele 16.30) şi neintreprinderea niciunei acţiuni de 
extragere a acestora, deşi le-au fost semnalaţi prin difuzor chiar de către 
manifestanţi, şi cf. prev.art.19 (s) din Legea 550/2004 aveau obligaţia 
permanentă (având şi experienţa confruntării cu elementele huliganice din 
ianuarie 2017)  să “desfășoare activități de cercetare și documentare în 
vederea constituirii bazei de date de interes operativ, necesară executării 
misiunilor specifice, cu persoanele cunoscute cu antecedente în comiterea 
de acte de dezordine cu prilejul unor manifestări publice, cu cele cunoscute 
ca aparținând unor grupuri cu comportament huliganic, precum și cu alte 
informații de interes operativ necesare executării misiunilor; 

2. Refuzul de a colabora cu cetăţenii paşnici, care manifestau în Piaţa 
Victoriei pe 10.08.2018  împotriva corupţiei endemice din România, 
încălcând legea. Astfel, jandarmii din dispozitiv, nu numai că n-au solicitat 
sprijinul protestatarilor paşnici cf. prev.art.27(e) din Legea 550/2004 
(“…jandarmul este investit cu autoritatea să solicite sprijinul cetățenilor 
pentru urmărirea, prinderea, imobilizarea și luarea măsurilor legale 
împotriva persoanelor care au comis infracțiuni), dar au refuzat să 
acţioneze la cererea disperată a cetăţenilor care au observant infiltrarea în 
forţă a huliganilor ostili (încă la orele 16.30-17.00 când în piaţă se aflau doar 
2-3000 de oameni); 

Acum ne putem întreba: dispune Jandarmeria română astăzi de o asemenea 
“BAZĂ DE DATE de interes operativ”? Întrebarea e retorică. Dacă avem în 
vedere că jandarmeria, pe perioada îndeplinirii consemnului (ca structură 
militarizată),  pe baza Planului de luptă, din seara-noaptea de 10/11 august 2018, a 
reuşit să prindă (timp de peste 12 ore ) în teatrul de operaţii (Piaţa Victoriei şi 
bulevardele adiacente) NUMAI  3 din cei câteva sute (cf.surselor Jandarmeriei) de 
inamici care acţionau vizibil (elemente ostile huliganice care au şi incendiat 



nestingherite, la vedere, bunuri publice), este evident că această instituţie NU 
dispune de o asemenea bază de date (sau dacă dispune n-o foloseşte – ceeace e şi 
mai grav, căci induce suspiciunea existenţei unei colaborări cu infractorii) şi nu 
este capabilă să-şi îndeplinească unele din îndatoririle cele mai importante 
prevăzute la art.19 (1) din Legea 550/2004, respectiv  n-a reuşit (pe 10 august 
2018) să: 
“a) apere, prin mijloacele și metodele prevăzute de lege, viața, integritatea 
corporală și libertatea persoanei, proprietatea publică și privată, interesele 
legitime ale cetățenilor, ale comunității și ale statului; 
b) execute misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia mitingurilor, 
marșurilor, demonstrațiilor,…și a altor asemenea activități care se desfășoară în 
spațiul public și care implică aglomerări de persoane; 
c) execute misiuni de restabilire a ordinii publice când aceasta a fost tulburată 
prin orice fel de acțiuni sau fapte care contravin legilor în vigoare;” (voi reveni cu 
detalii) 
 

Aşa cum am arătat mai sus, există suspiciuni rezonabile şi indicii temeinice care ne 
îndreptăţesc să credem că, în perioada 10.08.2018 ora 16.00 – 11.08.2018 ora 
04/05.00,  Jandarmeria română în loc să-şi îndeplinească îndatoririle ce-i revin cf. 
prev. art.19 (1) din L550/2004 a executat  o misiune violentă, brutală, fără motiv 
real, împotriva populaţiei paşnice care demonstra în Piaţa Victoriei,  cu scopul 
împrăştierii şi intimidării acesteia, folosind gaze iritant-lacrimogene, grenade 
defensive, rachete, tunuri cu apă, cai şi câini de luptă, bătaia cu bastonul şi 
picioarele, etc. prin surprindere, negradual şi total excesiv (încălcând şi prev.art. 
Art. 33.din L550/2004) - Folosirea mijloacelor de luptă pentru îndeplinirea 
îndatoririlor prev.la art.19…”nu trebuie să depășească nevoile reale pentru 
imobilizarea persoanelor turbulente sau agresive ori pentru neutralizarea 
acțiunilor ilegale și va înceta de îndată ce scopul misiunii a fost realizat.). Toate 
aceste mijloace de luptă au fost folosite criminal şi în stil terorist, mai ales după ora 
20.30, şi împotriva trecătorilor, neparticipanţi la miting, inclusiv pe străzile 
adiacente la distanţe de până la 1-2 km de epicentrul mitingului.  

II. După ce am analizat şi demonstrate abuzurile comise de demnitarii  şi 
ofiţerii care au condus şi coordonat aceste acţiuni violente de tip 
terorist din Piaţa Victoriei în zilele de 10/11.08.2018, voi enumera  şi 
argumenta următoarele infracţiuni comise de jandarmi angajaţi cu 
contract şi de comandanţii lor  nemijlociţi şi direcţi (de grupă, pluton, 



detaşament/companie, batalion, brigadă) – care poartă şi răspunderea 
pentru comportamentul infracţional al subordonaţilor (inclusiv pentru 
eventuala ascundere a faptelor abuzive comise de aceştia şi 
necolaborarea la identificarea acestora): 

 
Infracţiuni din codul penal contra integrităţii corporale sau sănătăţii 
 
Art. 193 (Lovirea sau alte violenţe);Art. 194 (Vătămarea corporală); 
Art. 196 (Vătămarea corporală din culpă);Art. 281 (Supunerea la rele 
tratamente); 
 
Toate aceste infracţiuni fiind probate cu sute de înregistrări video prezentate de 
televiziuni sau pe internet, multe dintre ele fiind deja la dispoziţia procurorilor 
de caz. Au ieşit din comun prin gravitatea lor: 

- Violenţele jandarmilor îndreptate împotriva ziariştilor români şi străini 
(încălcarea grosolană a Convenţiei internaţionale cu privire la protecţia 
specială a jurnaliştilor), MAI şi MAE neavând nicio reacţie la declaraţiile 
cancelarilor Germaniei şi Austriei în legătură cu aceste cazuri; 

- Violenţele unor jandarmi împotriva unor cetăţeni străini israelieni (vezi 
reacţia statului Israel) şi a şoferului de taxi care-i transporta, aflaţi departe 
de Piaţa Victoriei; 

- Violenţele jandarmilor împotriva a numeroşi trecători paşnici, 
neparticipanţi la miting, cu folosirea pulverizatoarelor cu gaze şi a forţei 
prin lovire în cap cu pumnul, picioarele şi bastonul de cauciuc; 

- Gazarea timp de peste 8 ore, cu gaze iritant-lacrimogene, a zeci de mii de 
oameni care manifestau paşnic în Piaţa Victoriei 

- Utilizarea grenadelor şi cartuşelor cu gaze, cu efect acustic şi caloric care 
au produs răni grave la numeroşi cetăţeni paşnici. 

 
Aceste multiple infracţiuni îndreptate  contra integrităţii corporale sau sănătăţii 
oamenilor care demonstrau sau se deplasau paşnic pe străzile Capitalei în zilele de 10-
11.08.2018, cumulate, care au afectat peste 100.000 de oameni şi au trimis în 
spitale şi la IML (cu arsuri, iritaţii, fracturi, traumatisme) peste 500 de cetăţeni români 
şi străini,  peste 700 făcând déjà plângeri penale la Parchetul Militar), 
reprezintă dovezi suficiente pentru a proba existenţa elementelor constitutive ale 
infracţiunii  prev la  
Art. 439 din noul cod penal, respectiv infracţiuni contra umanităţii: 
“(1) Săvârşirea, în cadrul unui atac generalizat sau sistematic, lansat împotriva unei 
populaţii civile, a uneia dintre următoarele 
fapte:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………….. 



g) vătămarea integrităţii fizice sau psihice a unor persoane; 
………………………………………………………………… 
k) alte asemenea fapte inumane ce cauzează suferinţe mari sau vătămări ale integrităţii 
fizice sau psihice” 
infracţiune  de care se fac vinovaţi în primul rând cei care au pregătit, 
planificat şi ordonat (grup infracţional organizat) consemnul/misiunea 
abuzivă de împrăştiere  a manifestanţilor paşnici şi de evacuare prin violenţă 
extremă a Pieţii Victoriei şi străzilor adiacente la data de 10/11.08.2018, 
executată de către efectivele de jandarmi mobilizate conform Planului 
(Ordinului) de Luptă. 
 
Ar mai fi de reţinut şi câteva infracţiuni comise punctual de unii jandarmi 
cum ar fi: 
Supunerea la rele tratamente prev. de art. 281 (2) cp “Supunerea la tratamente 
degradante ori inumane a unei persoane aflate în stare de reţinere,…” prev.la Art. 
281 cp (cazul jurnalistului Mălin Bot-maltratat după reţinere şi a unui tânăr 
paşnic care filma, culcat la pământ, încătuşat şi lovit după ce a fost reţinut de 
4 jandarmi); 
 Purtarea abuzivă prev. de art 296 cp “Întrebuinţarea de expresii jignitoare faţă 
de o persoană… ameninţarea ori lovirea sau alte violenţe comise de către cel aflat 
în exercitarea atribuţiilor de serviciu …..”  (cazurile unor jandarmi care au folosit 
expresii jignitoare; au ameninţat, lovit, pulverizat în ochi gaze împotriva unor 
cetăţeni paşnici – aşa cum se poate vedea în zeci de imagini foto sau video). 
Atentatul contra vieţii - Art. 408  - (1) cp săvârşit împotriva….  unei persoane 
care se bucură de protecţie în conformitate cu convenţiile internaţionale, aflată în 
misiune oficială în România, se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau închisoare de 
la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.(2) Infracţiunile 
intenţionate contra integrităţii corporale, sănătăţii sau libertăţii, săvârşite împotriva 
unei persoane dintre cele menţionate în alin. (1), se sancţionează cu pedeapsa 
prevăzută de lege pentru fapta săvârşită, ale cărei limite speciale se majorează cu 
jumătate. (aici se încadrează faptele jandarmilor care au bătut ziarişti străini, din 
Austria şi Germania, acreditaţi şi care se bucurau de protecţia convenţiilor 
internaţionale). Tentativa la infracţiunile menţionate mai sus.. se pedepseşte cf. 
prev. Art. 412. - (1) 

Ca militari, jandarmii care au acţionat pe 10 august în Piaţa Victoriei se fac 
vinovaţi şi de încălcarea prev. legii privind uzul de armă, punând în pericol ( prin 
utilizarea gazelor iritante împrăştiate cu grenade, petarde sau cartuşe) viaţa şi 



sănătatea altor persoane, inclusiv a femeilor, bâtrânilor şi copiilor (aflaţi în Piaţă 
într-un număr mare, nu numai pentru miting, mai ales în zona muzeului “Grigore 
Antipa”). 

Conform regulamentelor militare, comandanţii de subunităţi (grupă, pluton, 
detaşament, battalion) şi unităţi (brigadă) răspund ierarhic pentru infracţiunile 
comise de subordonaţii lor (enumerate mai sus), mai ales când refuză sau nu sunt 
în stare să-i identifice. În acest sens, toţi aceşti comandanţi trebuie audiaţi ca 
martori (pe timpul cercetării in rem) prin confruntarea cu imaginile acuzatoare şi 
precizarea locului în dispozitivul de luptă conform planului de luptă şi acţiunilor 
operative în teren. 

În concluzie 
 se poate constata, raportându-ne la definiţia Jandarmeriei Române şi 
îndatoririle jandarmilor din Legea 550/2004, că: 
Jandarmeria Română a dovedit prin acţiunile abuzive (ilegale) întreprinse în 
Piaţa Victoriei din Bucureşti în zilele de 10/11.08.2018 că,  

parţial, nu este în măsură să-şi exercite atribuțiile ce îi revin cu privire 
la apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor și libertăților fundamentale 
ale cetățenilor, a proprietății publice, dimpotrivă chiar ea a tulburat liniştea 
publică, a încălcat drepturi şi libertăţi ale cetăţenilor şi a tolerat distrugerea 
proprietăţii publice (vezi incendierea unor bunuri publice de către huligani 
neprinşi)  

parţial, nu poate contribui la garantarea ….. democrației constituționale pe 
întregul teritoriu național, pe timp de pace (nu mai vorbim de război), încălcând 
chiar ea, grosolan, Constituţia; 

parţial nu-şi poate desfășura  activitatea în interesul cetățenilor şi al 
comunității, căci chiar ea a maltratat cetăţenii români paşnici; 

NU cooperează DELOC,  în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii,  
cu structuri ale sistemului de apărare și securitate națională (SRI, SIE, STS, SPP, 
etc.); 
Deasemenea, efectivele de jandarmi, mobilizate din întreaga ţară pentru misiunea 
din 10 august 2018 din Piaţa Victoriei, Bucureşti, nu şi-au îndeplinit majoritatea 
îndatoririlor ce le revin, ci dimpotrivă: 
a) NU A apărat  viața, integritatea corporală și libertatea persoanei, proprietatea 
publică, dimpotrivă LE-A PUS ÎN PERICOL  comiţând nenumărate infracţiuni 
împotriva vieţii şi sănătăţii cetăţenilor paşnici, fără un motiv real, aşa cum am 
arătat. 



b) NU A executat o misiune de asigurare (restabilire) a ordinii publice în spaţiul 
public, cu ocazia mitingului din 10 august 2018, dimpotrivă, chiar instituţia 
jandarmeriei a tulburat ordinea publică punând în primejdie viaţa, integritatea şi 
sănătatea a zeci de mii de cetăţeni români din Bucureşti şi din afara Capitalei care 
manifestau paşnic în Piaţa Victoriei; ulterior Jandarmeria Română a încercat, fără 
succes, să restabilească ordinea publică (pe care chiar ea a stricat-o grav) după 
orele 23.30, folosind aceleaşi mijloace violente şi brutale împotriva puţinilor 
cetăţeni care se mai aflau pe străzi (pe o rază de 1-2 km) cu motivaţii total 
iraţionale, inducând o stare de teroare în centrul Capitalei. 
 
Pornind de la această concluzie putem afirma că există indicii cu privire la faptul 
că chiar conducerea Jandarmeriei române şi MAI, în loc să asigure ordinea publică, 
a comis prin ordinele date, următoarele Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice : 
Incitarea la ură  cf.prev. de art.369 cp (Incitarea publicului, prin orice mijloace, 
la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane….) – jandarmii au fost 
incitaţi la ură, de grupul infracţional organizat menţionat mai sus, împotriva 
românilor din afara graniţelor care ar vrea să dea jos guvernul prin violenţă. 
Jandarmii au fost incitaţi la ură şi pe timpul intervenţiei brutale din 10 august prin 
dezinformare (răspândirea de informaţii false deosebit de nocive, privind aşa-zisa 
maltratare şi ucidere a unor jandarmi şi utilizarea sticlelor incendiare de către 
huliganii ostili neprinşi nici până astăzi!) 
Tulburarea ordinii şi liniştii publice prev. de art. 371 cp 
(Fapta persoanei care, în public, prin violenţe comise împotriva persoanelor ,…ori 
prin ameninţări sau atingeri grave aduse demnităţii persoanelor, tulbură ordinea şi 
liniştea publică se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.) – 
aşa cum am demonstrat, jandarmii au tulburat chiar ei ordinea  publică (în zilele de 
10/11.08.2018 în Piaţa Victoriei, mai ales după orele 20.30 şi până a doua zi la 
orele 04/05.00) comiţând faptele prevăzute în textul art.371. 
În încheiere   
Având în vedere  toate abuzurile (încălcări ale legii) comise de conducerea MAI şi 
ofiţerii din conducerea Jandarmeriei Române (inclusiv comandanţi de Mari Unităţi 
de nivel Brigadă) – susceptibili cu toţii de crearea unu grup infracţional organizat – 
prezentate şi argumentate de subsemnatul mai sus, putem aprecia, fără teama de a 
greşi, că în acest caz deosebit de grav (care a aruncat România, ca imagine de  stat 
nedemocratic, dar membru UE şi NATO, cu peste 20 de ani înapoi, afectând grav 
şi siguranţa naţională) sunt întrunite şi condiţiile comiterii, de către cei numiţi mai 
sus, infracţiunii de TERORISM  aşa cum este prevăzută  
În Legea 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, Terorism definit 
astfel la art. 1,2 



Articolul 1Terorismul reprezintă ansamblul de acțiuni și/sau amenințări care 
prezintă pericol public și afectează securitatea națională, având următoarele 
caracteristici 
c) vizează factori umani și/sau factori materiali din cadrul…….. populației civile 
sau al oricărui alt segment aparținând acesteia;d) produc stări cu un puternic 
impact psihologic asupra populației, menit să atragă atenția asupra scopurilor 
urmărite (în acest caz este vădită intenţia grupului care a elaborat planul de luptă 
de a împrăştia cu violenţă populaţia, care manifesta paşnic împotriva corupţiei şi 
pentru un stat de drept, de a induce teroarea în Piaţa Victoriei şi în Bucureşti prin 
folosirea masivă a gazelor iritant-lacrimogene, intimidând manifestanţii paşnici cu 
scopul de a descuraja pe viitor astfel de manifestaţii publice democratice)  
Articolul 2 Faptele săvârșite de entitățile teroriste (efectivele jandarmeriei care au 
acţionat cu violenţă în zilele de 10/11.08.2018 în Piaţa Victoriei şi străzile 
adiacente din Bucureşti pot fi asimilate evident cu “entităţi teroriste” FAPTELE 
LOR  îndeplinind fără echivoc condiţiile precizate mai jos) sunt sancționate 
potrivit prevederilor prezentei legi, dacă îndeplinesc una dintre următoarele 
condiții:a) sunt săvârșite, de regulă, cu violență și produc stări de neliniște, 
nesiguranță, teamă, panică sau teroare în rândul populației;b) atentează grav asupra 
factorilor umani specifici și nespecifici, precum și asupra factorilor materiali;  
În Tratatele şi directivele internaţionale cu privire la TERORISM  dintre care 
menţionez pe cea mai recentă, respectiv Directiva (UE) 2017/541 care prevede la  
Art.3 alin 1 “ Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că 
următoarele fapte…astfel cum sunt definite ca infracţiuni în dreptul intern, 
care…pot aduce atingere gravă unei ţări…sunt definite ca infracţiuni de terorism 
atunci când sunt săvârşite într-unul din scopurile:…a.atingerile aduse vieţii unei 
persoane care pot cauza moartea…………………” aceste fapte sunt deasemenea 
incriminate. 
Tratate şi directive ale căror prev. au prioritate în dreptul intern cf. art. 148 (2), (3), 
(4) din Constituţiei României. 
Pentrucă mai sus am făcut referire, relativ la mai multe infracţiuni, la 
siguranţa naţională a României, subliniez mai jos că acţiunea 
iresponsabilă a Jandarmeriei române, supervizată de ministrul de interne 
şi de Prefectul Capitalei a afectat negativ siguranţa(securitatea) noastră 
naţională ca stat (declarată déjà ca stat nefrecventabil de către 
Austria, Germania şi Israelul) membru UE şi NATO (organisme care 
ne asigură ca niciodată securitatea militară, economică şi 
energetică), riscând un urma acţiunilor nedemocratice din 10 august 
2018 să fim sancţionaţi şi să pierdem preşedenţia Uniunii Europene 



(déjà am pierdut locul din Consiliul de Securitate ONU), spre 
satisfacţia inamicului nostru şi al NATO, Federaţia Rusă – care a salutat 
intervenţia jandarmilor români din 10.08.2018, vorbind, ca şi grupul 
infracţional organizat mai sus menţionat, de o aşa-zisă “lovitură de stat” 
împotriva guvernului român. 

Mijloacele de probă sunt reprezentate de materialele ridicate de procurori de la 
MAI, Jandarmerie, Prefectură (multe făcute publice), cercetările toxicologice 
privind influienţa gazului CS pe termen mediu şi lung asupra omului expus peste 8 
ore la acest tip de gaz (déjà s-a înregistrat  decesul unui cetăţean din 
Teleorman, participant la miting, în urma otrăvirii prin expunerea 
îndelungată la acţiunea gazelor iritante), declaraţiile martorilor inclusiv ale 
comandanţilor direcţi şi nbemijlociţi şi altele ( cerute oficial de la specialişti), 
materialele video primite de la televiziuni sau de la persoane fizice sau juridice 
(multe dintre ele cunoscute opiniei publice), înregistrările televizate sau postările 
pe internet cu declaraţiile unor demnitari din guvern, parlament sau din conducerea 
jandarmeriei care au dezinformat populaţia şi efectivele de jandarmi care au 
acţionat în Piaţa Victoriei prin râspândirea de informaţii false, prin omisiune sau 
distorsionarea informaţiei (atât înainte cât şi pe timpul evenimentelor din 10/11 
august din Piaţa Victoriei), informaţiile culese din spitale cu privire la numărul real 
de victime internate începând cu 10 august 2018, etc. 

Anexez la prezenta 2 fotografii făcute de subsemnatul cu imagini care surprind cei 
câteva sute de protestatari prezenţi în Piaţa Victoriei la începutul (în jurul orei 
11.00.) mitingului din 10 august 2018. Se poate observa dispunerea gardurilor de 
către jandarmi pentru asigurarea traficului auto pe banda dinspre guvern (care s-a 
păstrat până la intervenţia elementelor ostile huliganice, încă din timp de zi, 
nederanjate de jandarmi), precum şi autorizarea staţionării maşinilor  care asigurau 
platforma şi sonorizarea necesare (déjà instalate la acea oră) vorbitorilor care 
urmau să anunţe revendicările protestatarilor (fapt ce demonstrează că mitingul era 
înregistrat la primărie şi poliţie, neexistând informaţii privind organizarea unei alte 
manifestări publice, în acelaşi loc, care ar fi putut să împiedice derularea paşnică a 
acestui miting). Inexplicabil, jandarmii au aruncat primele grenade acustice, 
cartuşe cu gaz iritant şi jeturi de apă (în jurul orei 20.00) exact în aceste 2 maşini 
cu instalaţia de sonorizare, rănind grav mai multe persoane şi tăind astfel şi orice 
comunicare dintre jandarmi şi manifestanţii paşnici (care tocmai atrăgeau atenţia 
asupra locului unde acţionează huliganii ostili pentru a fi extraşi de jandarmi) 



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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