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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Grupul Parlamentar al Uniunii Salvaţi România 

 

Î N T R E B A R E 

 

 

 

Adresată: Domnului Ion Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne 

De către: Bogdan Rodeanu, Deputat USR 

Circumscripția electorală: Nr. 18, jud. Galaţi 

Grup parlamentar: USR 

Obiectul întrebării: solicitarea de clarificări după declarațiile publice referitoare la 

eventualele diversiuni, asimilate faptelor petrecute pe 10 august 2019, planificate 

de entitați politice/anumiți cetățeni în preajma Sărbătorilor Pascale. 

            

       Stimate domnule ministru, 

Ca urmare a declarațiilor publice pe care le-ați făcut miercuri, 15 aprilie 2020 și în 

care ați afirmat, printre altele, că aveți informații despre: 

 "suficient de mulți cetățeni de bine din alte partide care vor să facă mici 

diversiuni care să ducă la un fel de 10 august, să stârnească credincioșii să 

asalteze bisericile. ( ... ) Eu nu am vrut să se ajungă la asta în care cetățenii 

stârniți de primari PSD-iști se duceau grămadă la biserică. Aveam informații în 

acest sens",  
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Vă solicit următoarele clarificări: 

1. Care sunt demersurile legale pe care le-ați întreprins, în calitate de ministru al 

Afacerilor Interne, din momentul în care ați avut cunoștință despre pregatirea de 

"diversiuni" și despre "stârnirea credincioșilor să asalteze bisericile" de către 

"primari PSD-iști", precum și sursa/ sursele acestor informații.  

 

3. Deasemenea, vă cer să îmi transmiteți numărul plângerilor penale înaintate / 

numărul dosarelor penale deschise pentru zădarnicirea combaterii bolilor, cu 

repartizarea acestora în teritoriu, împotriva celor despre care ați primit informații 

că ar intenționa faptele menționate. 

 

4. Deasemenea, vă cer să enumerați, cronologic, demersurile pe care le-ați 

întreprins pentru consultarea colegilor din Guvernul României, Comitetul Național 

pentru Situații Speciale de Urgență, Grupul pentru Comunicare Stategică și din 

orice altă instituție a statului român cu care ați colaborat pentru rezolvarea situației 

descrisă în declarațiile făcute de dumneavoastră. 

5. Nu în ultimul rând, vă cer să îmi transmiteți estimările/ calculul/ planificarea 

necesarului de forțe de ordine din subordinea MAI pentru punerea în practică a 

Acordului, pentru intervalul 16 - 19 aprilie 2020, pe județe și localități. 

 

 

      Vă rog să îmi trimiteți un răspuns atât pe e-mail, la adresa 

bogdan.rodeanu@cdep.ro cât și în scris, pe adresa:  

Palatul Parlamentului, str. Izvor nr. 2-4, sector 5, Bucureşti  

În atenția domnului deputat Bogdan Rodeanu 

                                  

Bogdan Rodeanu 

                 Deputat USR 




