Scris de Dan.Chitic pe 18 ianuarie 2020, 11:45

AM CAsTIGAT. La CEDO! Dupa 6 ani. In cauza
CHITIC contra ROMANIEI!
Am castigat contra unui stat abuziv, contra unei tari conduse discretionar si
violent de portocalii lui basescu, transformati acum in galbenii lui Iohannis.
Am castigat contra unui Sistem represiv si atotputernic care este convins ca
isi poate permite orice incalcare a drepturilor cetateanului.
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Am castigat contra pumnului in gura pus cetateanului de catre Statuldedrept.
Cand spun “AM CAsTIGAT” nu ma refer la mine. Sau nu doar la mine.
Spun ca AM CAsTIGAT noi, cetatenii. Cetatenii pasnici si liberi care avem curajul de a ne spune
parerea. Cetateni romani si europeni deopotriva!
Caci traim intr-o epoca in care dreptul la libera exprimare este din ce in ce mai ingradit pentru cei
care striga impotriva abuzurilor statului si a exponentilor Lumii noi, a Lumii globalizate a
corectitudinii politice “de dreapta”.
Da. Am fost batut si apoi amendat la manifestatiile antibasiste provocate de intentia portocaliilor
de a-l demite pe Raed Arafat.
Am fost amendat doar pentru ca am indraznit sa-mi spun opiniile “incorecte politic” din punctul de
vedere al guvernantilor basisti si al celor care conduceau Jandarmeria la acea data.
CEDO a constatat ca “actiunile domnului Chitic sunt doar o forma de manifestare a opiniilor sale
politice.”

Pe cale de consecinta, CEDO a constat ca regimul portocaliu al lui basescu a fost un regim
abuziv. Totalitar.
Dar istoria se repeta... din pacate!
“Bucuresteanul Chitic Mircea fusese sanctionat pentru tulburarea ordinii publice pentru ca s-a
alaturat unui miting antiguvernamental in data de 15 ianuarie 2012, strigand dupa miezul noptii,
sloganuri impotriva regimului politic.
El a fost amendat de jandarmi. A contestat hotararea si judecatorii europeni au inlocuit amenda
cu avertisment. Nemultumit, el a contestat mai departe hotararea la Curtea de la Strasbourg.
”Judecatorii europeni au constatat ca actiunile domnului Chitic sunt o forma de manifestare a
opiniilor sale politice. Nu a existat vreo dovada ca ceea ce scanda reclamantul era jignitor, ca
viza viata privata, onorarea sau reputatia unei persoane, ori ca a incitat la violenta sau agresiuni
gratuite impotriva unor anumiti indivizi. Prin sloganurile sale, reclamantul a sustinut criticile
impotriva celor aflati la putere. Or, politicienii trebuie sa aiba un grad mai mare de toleranta la
criticile care ii vizeaza pe ei decat persoanele fizice obisnuite. Mai mult, zgomotul facut de
domnul Chitac a fost acoperit de zgomotul facut de ceilalti participanti la demonstratie si nu exista
vreo dovada ca cei din zona au fost deranjati de actiunile reclamantului”, a mai transmis Asociatia.

Romania, condamnata la CEDO: Jandarmii au
amendat ilegal un participant la mitingurile antiPDL din 2012
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