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n miting mare, câteva

mici, dar vioaie, unul

de interes local, câteva

acþiuni cultural - spor-

tive, acesta este me-

niul zilei de sâmbãtã

în Capitalã. O viermu-

ialã de evenimente

înºirate pe durata unei întregi zile,

dar cum punctualitatea nu este cali-

tatea noastrã forte, existã posibilita-

tea, realã, ca evenimentele/partici-

panþii la ele sã se intersecteze,

ca sã nu folosim din start ter-

menul "ciocneascã".

Fãrã îndoialã cã mitingul or-

ganizat de PSD ºi care are ca

temã apãrarea democraþiei ºi a

statului de drept reprezintã ca-

pul de afiº al zilei. Liderii echi-

libraþi ai social-democraþilor au

vorbit despre o participare de câteva

sute de mii de oameni, cei mai opti-

miºti s-au repezit la milioane. Cert

este cã sâmbãtã de la ora 20.00, în

Piaþa Victoriei, vor fi foarte mulþi

oameni veniþi de pe întreg cuprinsul

þãrii. Organizatorii au informat filia-

lele locale despre modul cum trebuie

pregãtit evenimentul, ore de depla-

sare, cod vestimentar ("alb de la brâu

în sus"), locuri de parcare, conducã-

tori de grup, numãr de steaguri, ban-

nere, pancarte, locul din piaþã desti-

nat unui judeþ, reuºind sã genereze

un întreg val de glume, ironii, dar ºi

exclamaþii admirative legate de

rigurozitate.

Având în vedere numãrul mare de

evenimente care au loc pe parcursul

a mai puþin de douãsprezece ore, e

nevoie de multã rigurozita-

te. Potrivit Primãriei Capi-

talei, Comisia de avizare a

cererilor de organizare a

adunãrilor publice, la care

participã toþi factorii impli-

caþi în asigurarea liniºtii ºi

ordinii publice (Poliþia Ru-

tierã, Direcþia Generalã de

Poliþie, Direcþia Generalã de Jandar-

mi, Brigadã Specialã de Jandarmi,

Administraþia Strãzilor), a aprobat

pentru sâmbãtã desfãºurarea a trei-

sprezece evenimente în mai multe

zone din Bucureºti. Ministerul Afa-

cerilor Interne a anunþat cã va lua to-

ate mãsurile, astfel încât manifestãri-

le sã se desfãºoare "în condiþii de le-

galitate ºi normalitate": "Referitor la

discuþiile apãrute în spaþiul public

despre adunãrile anunþate a se des-

fãºura la sfârºitul acestei sãptãmâni,

MAI doreºte sã asigure cetãþenii Ca-

pitalei ºi participanþii la aceste mani-

festãri cã va lua toate mãsurile nece-

sare, prin structurile sale de asigura-

re a ordinii publice - Poliþie ºi Jan-

darmerie, astfel încât acestea sã se

desfãºoare în condiþii de legalitate ºi

normalitate. Aºa cum s-a demonstrat

pânã acum, structurile MAI au capa-

citatea ºi experienþa de a gestiona

astfel de manifestãri publice, chiar

dacã, nu de puþine ori înaintea unor

astfel de evenimente, au existat

diverse provocãri în spaþiul public".

Provocãri existã ºi acum.

Primarul Capitalei, Gabriela Fi-

rea, face apel cãtre toþi organizatorii

acestor manifestãri sã respecte ter-

menele ºi condiþiile stabilite împreu-

nã cu autoritãþile publice, astfel încât

evenimentele sã se desfãºoare paºnic

ºi civilizat: "Având în vedere numã-

rul mare de evenimente care au loc în

data de 9 iunie în Bucureºti, precum

ºi amploarea acestora, fac un apel

cãtre toþi organizatorii acestor mani-

festãri sã respecte termenele ºi con-

diþiile stabilite împreunã cu autoritã-

þile publice, prin protocoalele de or-

ganizare ºi desfãºurare a adunãrilor

publice aprobate, astfel încât eveni-

mentele sã se desfãºoare paºnic ºi ci-

vilizat, în deplinã siguranþã a cetãþe-

nilor. Primãria Capitalei, împreunã

cu Jandameria, Poliþia Rutierã, Poli-

þia Localã a Municipiului Bucureºti,

precum ºi unitãþile de poliþie localã

de sector, instituþii care au responsa-

bilitatea de a asigura siguranþa cetã-

þenilor, vor lua toate mãsurile legale

astfel încât aceste evenimente sã se

desfãºoare în cele mai bune condiþii.

Subliniez faptul cã Primãria munici-

piului Bucureºti respectã ºi va res-

pecta întotdeauna dreptul democra-

tic al cetãþenilor, consfinþit de Cons-

tituþia României, de a se manifesta li-

ber, cu respectarea legislaþiei în vi-

goare. Nu trebuie sã uitãm cã Bucu-

reºtiul, capitalã europeanã, aparþine

bucureºtenilor care trebuie sã se sim-

tã în siguranþã în oraºul în care

trãiesc".

Municipalitatea spune cã organi-

zatorii evenimentelor aprobate de

Comisia de avizare au respectat Le-

gea 60/1991, care la art. 7 stipuleazã

cã organizatorii adunãrilor publice

trebuie sã depunã o solicitare cu cel

puþin trei zile înainte de data des-

fãºurãrii acestora, în care sã menþio-

neze denumirea sub care este cuno-

scut grupul organizator, scopul, lo-

cul, data, ora începerii ºi durata ac-

þiunii, traseele de acces ºi de disper-

sare, numãrul aproximativ al partici-

panþilor, persoanele împuternicite sã

asigure ºi sã rãspundã de mãsurile de

organizare.

Nici urmãtoare zi, duminicã, nu

va fi vãduvitã de o manifestaþie.

Grupul Corupþia Ucide anunþã cã va

organiza duminicã un miting în Piaþa

Victoriei, în condiþiile în care sâmbã-

tã acolo va avea loc acþiunea PSD,

acuzând Primãria Capitalei de sfida-

re la adresa protestatarilor #rezist,

prin autorizarea unui miting în locul

în care au loc proteste de un an ºi ju-

mãtate. Grupul civic mai spune cã,

chiar dacã protestatarii ar manifesta

paºnic, prezenþa lor ar duce aproape

inevitabil la apariþia unor conflicte ºi

ar însemna "sã facã jocul PSD".

Astfel se face un apel la protestatarii

#rezist sã nu se lase provocaþi ºi sã

iasã în stradã duminicã.

Existã însã ºi un "antrenament"

înaintea acestei zile fierbinþi.

Astfel, o manifestaþie de susþinere a

conservãrii Roºiei Montane este

anunþatã pentru astãzi, începând cu

ora 18.00, în Piaþa Universitãþii din

Capitalã, dupã ce Guvernul ar fi

oprit procedura de includere a zonei

în patrimoniul UNESCO. Trebuie

spus cã 4.000 de oameni au semnat

o petiþie online prin care cer

UNESCO sã pãstreze pe agendã do-

sarul zonei Roºia Montanã,

spunând cã reprezentanþii României

care au cerut retragerea dosarului

nu vorbesc în numele lor. n

DEMONSTRAÞII LA FOC CONTINUU

Vremea mitingurilor!
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"«Legendele» marii
adunãri a PSD" ºi

"13, cifra zilei".


