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Sesizare a Institutului Român pentru Drepturile Omului 

 

Subsemnatul .........................................., posesor al CI, seria ....., număr 

.................., CNP ..............................................., cu domiciliul în 

............................................................................................................................. ............. 

Formulez prezenta sesizare împotriva: 

1. Guvernului României cu sediul în Piața Victoriei, Palatul Victoria, Nr.1, Sector 1, 

București, cod poștal 011791, telefon: 0213143400 / 0213191564, site: 

https://gov.ro/ în calitate de instigator la nerespectarea drepturilor omului în 

mod repetat și în formă continuată, prin mai multe acte neconstituționale emise 

începând cu martie 2020, 

2. Comitetul Național pentru Situații de Urgență cu sediul în Piața Revoluției, Nr.1 

A, Sector 1, București, Telefon: 0213037080, în calitate de instigator la 

nerespectarea drepturilor omului în mod repetat și în formă continuată, prin 

mai multe hotărâri emise începând cu martie 2020, 

3. ……………………………………………………….. cu sediul în 

..................................................................................................................., e-mail: 

……………………………………………………, telefon: ………………………………..., site: 

…………………………………………………………. 

Adresa punctului de lucru în care a avut loc actul de discriminare și umilire în 

baza așazisului certificat verde: .............................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Descriere evenimente 

..........................................................................................................................................

............................................................................................................................. .............

.......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .............

...................................................................................................................... ....................

............................................................................................................................. ............. 

..........................................................................................................................................

............................................................................................................................. .............

.......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............. 

Întemeiez prezenta sesizare în baza: 

1. Declarației Universale a Drepturilor Omului, Art. 1, Art. 2, Art. 5, Art. 7, Art.12, 

Art. 18, Art. 28 și Art. 30 

2. Convenției Europene a Drepturilor Omului, Art. 9, Art. 14, Art. 17, Art. 18 
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3. Protocolului nr. 12 la Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a 

Libertăților fundamentale, Art. 1 

4. Constituției României, Art. 16 (1), (2), Art. 29 (1),  (2), și Art. 53 (1), (2) 

5. Regulamentului UE 2021/953 Al Parlamentului European și Consiliului  din 14 

iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea 

certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 

(certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulație pe 

durata pandemiei de COVID-19  

6. Rezoluției Consiliului Europei 2361/2021, 7.3.1:  

"Să se asigure că cetăţenii sunt informaţi că vaccinarea nu este obligatorie şi că 

nimeni nu este presat politic, social sau altfel să se vaccineze, dacă nu doreşte 

să facă acest lucru" 

7. Legii 46/2003 – Drepturile pacientului, Capitolul IV Dreptul la confidențialitatea 

informațiilor și viața privată a pacientului, Art. 21: 

“Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, 

diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale...” 

8. O.G nr. 137/2000 Art. 1 (1), (2), Art. 2 (1) 

Sub pretextul implementării certificatului digital al UE privind COVID, adoptat 

prin Regulamentul UE 2021/953 pentru a facilita libera circulație în spațiul european 

pe durata pandemiei Covid-19, Guvernul României și Comitetul Național pentru 

Situații de Urgență instigă constant la discriminare și la nerespectarea drepturilor 

fundamentale ale omului iar anumite societăți comerciale, cum este și cazul de față, 

pun în aplicare aceste măsuri nelegale și aplică tratamente discriminatorii, degradante 

și umilitoare persoanelor care nu pot/nu vor să prezinte așa zisul certificat verde la 

intrarea în încinta acestora. 

Având în vedere cele de mai sus, consider că am fost umilit, discriminat pe 

criterii medicale, discriminat pe criterii religioase și de neapartenență la secta 

medicală Covid, tratat ca cetățean de rang inferior, am fost supus la tratamente 

degradante și umilitoare, mi-a fost lezată demnitatea și integritatea umană, motive 

pentru care solicit prin prezenta Institutului Român pentru Drepturile Omului să 

constate încălcarea drepturilor omului în acest caz. 

Anexez: 

- Copie CI 

- …………………………………………………….. 

- …………………………………………………….. 

- …………………………………………………….. 

Data          ___________________ 

___________        ___________________ 


