
 
 

 

 

 

În atentia Ministerului Administratiei si Internelor: Apel la 

clarificarea unor activităti de supraveghere si filaj îndreptate 

împotriva societătii civile 

 

Fundatia pentru Apărarea Cetătenilor Împotriva Abuzurilor Statutului 

(FACIAS) a demarat, la nivel national, o actiune de strângere de semnături în 

vederea anulării în instantă a deciziei Guvernului Boc de a reduce pensiile – decizie 

pe care o considerăm ilegală. Actiunea noastră are un caracter public si se înscrie 

în linia actiunilor elementare de apărare a drepturilor omului. 

 

În aceste conditii, FACIAS întreabă public Ministerul Administratiei si 

Internelor de ce se implică în actiuni de supraveghere si filaj la adresa 

membrilor Fundatiei noastre? De ce sunt filmati sau fotografiati tineri de 20 de 

ani care nu fac altceva decât să instaleze corturi autorizate în vederea 

strângerii de semnături? În ce scop si în baza cărui mandat sunt filmate si 

fotografiate masinile personale ale membrilor Fundatiei? Cine va analiza aceste 

fotografii? Care este serviciul Ministerului Administratiei si Internelor care 

derulează aceste activităti si de ce o petitie publică este considerată temei 

pentru actiuni de filaj si supraveghere? 

 

Actiunile pe care le semnalăm mai sus au fost efectuate de trei persoane 

care, ulterior, s-au retras în autoturismul Dacia 1310 cu numărul MAI 14430. 

Solicităm public Ministerului Administratiei si Internelor să lămurească misiunea 

acestei masini, cu precizarea că solicitarea noastră poate fi demonstrată prin 

probe fotografice. Detinem probe fotografice si în privinta unei a doua masini 

de supraveghere; fiind însă vorba de o masină cu număr privat, nu vom face 



 
 

 

 

publice probele decât în momentul în care vom identifica provenienta 

autoturismului. 

 

 

 

 

Fundatia pentru Apărarea Cetătenilor Împotriva Abuzurilor Statului face un 

apel la adresa institutiilor de sigurantă ale statului român în vederea respectării 



 
 

 

 

legii si drepturilor elementare ale omului. Cetatenii români pot desfăsura în 

deplină libertate activităti civice sau politice, fără a face obiectul supravegherii 

tipice unui stat politienesc. Opozitia noastră fată de o decizie a Guvernului 

României nu trebuie să determine actiuni de intimidare sau de filaj. Ministerul 

Administratiei si Internelor sau institutiile de supraveghere ale statului nu au 

dreptul să se implice în urmărirea, filmarea sau fotografierea unor persoane care 

îsi exercită dreptul la opinie si asociere. 

 

Comunicatul nostru a fost remis către: Comisarul pentru Justitie al Comisiei 

Europene, ambasadele statelor membre UE si ambasadei SUA, fundatiile si 

asociatiile specializate în apărarea drepturilor si libertătilor fundamentale ale 

cetătenilor. 
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