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GUVERNUL CITU, SOMAT SA ABORGE INTERDICTIILE – Coalitia pentru Apararea Statului de Drept cere
Executivului sa renunte la restrictiile impuse romanilor: “In regim de urgenta, sa convocati sedinta Guvernului
Romaniei si sa revocati masurile instituite... Masurile restrang majoritatea drepturilor si libertatilor
fundamentale ale cetatenilor, unele dintre ele prin adaugarea, in mod neconstitutional, de catre Guvern la
dispozitiile Legii nr. 55/2020”
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Guvernul Citu este somat sa renunte la aberantele restrictii impuse romanilor pentru asa-zisa combatere a
pandemiei de Covid. Somatia este adresata de Coalitia pentru Apararea Statului de Drept (CASD), condusa de
avocata Elena Radu.
ONG-ul a anuntat luni, 29 martie 2021, ca a trimis o solicitare premierului Florin Citu (foto dreapta, langa Raed
Arafat), prin care cere ca aceasta sa se intruneasca de urgenta si sa abroge restrictiile instituite. Asta intrucat este
evident ca ele si-au dovedit ineficacitatea. In plus, aceleasi masuri, arata Coalitia Pentru Apararea Statului de
Drept, nu doar ca restrang drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, insa adauaga la lege, ceea ce este
profund neconstitutional.
Redam comunicatul Coalitiei pentru Apararea Statului de Drept:
“Coalitia pentru Apararea Statului de Drept a solicitat Guvernului Romaniei revocarea masurilor instituite pentru
prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
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Ca urmare a protestelor care au avut loc in tara, pentru stingerea conflictului nascut intre Guvernul
Romaniei si cetateni in urma instituirii unor masuri restrictive de drepturi si libertati fundamentale,
nejustificate si neproportionale, care nu si-au dovedit eficienta in combaterea transmiterii virusului
Sars-Cov2, precum si pentru respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, Coalitia
pentru Apararea Statului de Drept (CASD) a solicitat, la data de 29.03.2021, Guvernului Romaniei
convocarea sedintei de Guvern in vederea revocarii masurilor instituite pentru prevenirea si combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19
'Aceste masuri restrictive aberante (cum sunt inchiderea magazinelor la ora 18.00, interzicerea circulatiei
intr-un anumit interval orar) si-au dovedit ineficacitatea in combaterea pandemiei. Situatia trebuie sa se
normalizeze astfel incat persoanele sa-si poata exercita drepturile nestingherit', a spus Elena Radu,
presedinte CASD.

Pentru informare atasam in integralitate solicitarea transmisa Guvernului Romaniei:

'Stimate Domnule Prim-Ministru,
Coalitia pentru Apararea Statului de Drept, asociatie fara scop patrimonial, non-guvernamentala, independenta,
non-profit si apolitica, infiintata cu scopul de a apara drepturile si libertatile constitutionale ale cetatenilor, precum si
ordinea constitutionala si statul de drept in Romania, reprezentata legal de Elena Radu, in calitate de presedinte,
prin prezenta va solicitam ca, in regim de urgenta, sa convocati sedinta Guvernului Romaniei si sa revocati
masurile instituite, prin HG nr. 293/2021, modificata prin HG nr. 348/2021, pentru prevenirea si combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19.
Obligatia constitutionala a Guvernului este de a-si exercita atributiile in interesul cetatenilor Romaniei, cu
respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor.
Astfel, potrivit art. 1 din Constitutia Romaniei:
'(3) Romania este stat de drept, democratic si social, in care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor,
libera dezvoltare a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme, in spiritul
traditiilor democratice ale poporului roman si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, si sunt garantate.
(4) Statul se organizeaza potrivit principiului separatiei si echilibrului puterilor - legislativa, executiva si
judecatoreasca - in cadrul democratiei constitutionale.
(5) In Romania, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.'
De asemenea, potrivit art. 53 din Constitutia Romaniei - Restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati:
'(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune, dupa
caz, pentru: apararea securitatii nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertatilor
cetatenilor; desfasurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamitati naturale, ale unui dezastru ori
ale unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restrangerea poate fi dispusa numai daca este necesara intr-o societate democratica. Masura trebuie sa fie
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proportionala cu situatia care a determinat-o, sa fie aplicata in mod nediscriminatoriu si fara a aduce atingere
existentei dreptului sau a libertatii.'
Avand in vedere:
- faptul ca incepand cu data de 18 mai 2020 pe intreg teritoriul Romaniei s-a instituit starea de alerta care a
fost prelungita in mod sistematic, cu cate 30 zile;
- faptul ca masurile invocate a fi pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
instituite prin HG nr. 293/2021, modificata prin HG nr. 348/2021 au generat numeroase proteste in tara in
cursul zilei de 28.03.2021 si in noaptea de 28-29.03.2021;
- faptul ca masurile instituite sub pretextul prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19
restrang majoritatea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, unele dintre ele prin adaugarea,
in mod neconstitutional, de catre Guvern la dispozitiile Legii nr. 55/2020, insa acestea nu si-au dovedit
eficacitatea in combaterea transmiterii virusului Sars-cov2;
- faptul ca niciuna dintre masurile instituite nu a fost fundamentata pe date stiintifice care sa justifice
necesitatea si proportionalitatea masurilor pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, nefiind aduse la cunostinta publicului astfel de date stiintifice, masurile parand a fi dispuse in
mod aleatoriu,
prin prezenta va solicitam ca, in regim de urgenta, sa convocati sedinta Guvernului Romaniei si sa revocati
masurilor instituite, prin HG nr. 293/2021, modificata prin HG nr. 348/2021, pentru prevenirea si combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19.
Totodata, cum niciuna dintre masurile instituite pana in prezent nu si-a dovedit eficienta in combaterea transmiterii
virusului Sars-Cov 2, solicitam Guvernului sa nu mai instituie masuri obligatorii care restrang exercitiul drepturilor si
libertatilor fundamentale si sa procedeze la emiterea de recomandari catre cetateni, in acest sens.
Mai mult, este imperativ ca Guvernul sa dea dovada de maturitate politica, sa fie atent la reactia pe care o
genereaza in randul populatiei masurile si activitatea sa si sa respecte Constitutia, drepturile si libertatile
fundamentale in exercitarea mandatului.
Cu stima,
Coalitia pentru Apararea Statului de Drept
Presedinte Elena Radu'”
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