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ABUZIVUL CERTIFICAT – Avocatul Poporului Renate Weber denunta Guvernul Citu pentru hotararea prin care
persoanele nevaccinate sunt excluse din societate: “Introducerea certificatului verde aduce o restrangere a
exercitiului unor drepturi si libertati. Eu m-as fi asteptat sa se faca aceste lucruri prin lege pentru ca asa a
spus CCR... Persoanele care se simt afectate de restrictiile din aceasta hotarare vor putea sa atace actul
normativ in contencios administrativ”
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Avocatul Poporului Renate Weber (foto) confirma ca Guvernul Citu a incalcat drepturile si libertatile
fundamentale in momentul in care a introdus obligativitatea prezentarii certificatului verde pentru a putea participa
la anumite activitati. O masura care practic exclude din societate persoanele nevaccinate.
Intr-o declaratie acordata postului de radio Digi FM, luni, 20 septembrie 2021, Renate Weber precizeaza ca
asemenea restrictii impuse celor nevaccinati puteau fi introduse doar prin lege, nu prin Hotarare de Guvern, asa
cum CCR a decis de mai multe ori, asta intrucat doar prin lege pot fi limitate sau suspendate drepturile. De
asemenea, Avocatul Poporului arata ca Hotararea de Guvern privind introducerea certificatului verde poate fi
atacata in instanta, in contencios administrativ, de orice persoana care se simte lezata.
Pozitia Renatei Weber vine dupa ce un alt jurist de marca, avocatul Adrian Toni Neacsu, a atras atentia asupra
caracterului profund nelegal al Hotararii de Guvern, explicand ca Legea nr. 55/2020 care prevede interdictiile care
pot fi instituite pe durata starii de alerta nu indica restrictii de genul celor impuse prin certificatul verde persoanelor
nevaccinate. “Regret sa o spun dar este o forma de segregare pe considerente medicale, mai exact pe
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considerente care tin de exercitarea drepturilor constitutionale de a dispune de propriul corp, a dreptului la
sanatate si a libertatii de constiinta”, a mentionat Adrian Toni Neacsu (click aici pentru a citi).

Prezentam declaratia Avocatului Poportului Renate Weber:
“Introducerea obligativitatii prezentarii certificatului verde aduce o restrangere a exercitiului unor drepturi
si libertati. Eu m-as fi asteptat ca, la noi, sa se faca aceste lucruri prin lege pentru ca asa a spus Curtea
Constitutionala nu o data. Va aduceti, in 2020, au fost mai multe decizii in acest sens si era firesc ca acest
lucru sa se intample printr-o lege. Guvernul avea la dispozitie toata vara ca sa pregateasca un proiect de lege,
care sa fie dupa aceea dezbatuta in Parlament. Hotararea de Guvern, din pacate, nu poate fi atacata la Curtea
Constitutionala. Doar persoanele individuale pot sa o atace in contencios administrativ.
Va mai aduceti aminte proverbul acela care spune ca vara trebuie sa iti faci sanie? Se vorbeste de valul 4 inainte
de a intra in vara! Eu cred ca un guvern chibzuit asta trebuia sa faca.
De altfel, daca va uitati la ce se intampla in alte tari, gen Franta, Italia, unde aceste restrictii au fost impuse prin
lege si au trecut prin controlul de constitutionalitate. In Franta a facut destul de multa valva decizia consiliului
constitutional. Asa era firesc sa se intample si la noi. Persoanele care se simt afectate de restrictiile din
aceasta hotarare de guvern vor putea sa atace actul normativ in contencios administrativ”.
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