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Apel la Avocatul Poporului!
Fostul senator de Sibiu, prof. univ. dr. Sorin Iliesiu face apel la Avocatul
Poporului, Renate Weber, scrie bugetul.ro. Iliesiu vrea ca Renate Weber sa-i
solicite oficial presedintelui Romaniei sa decreteze stare de urgenta avand in
vedere situatia dramatica pricinuita de pandemie si agravarea acesteia in
viitorul apropiat cand se va inregistra un numar mult mai mare de victime.
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„Stimata Doamna Avocat al Poporului Renate Weber,
in 12 martie a.c. i-ati solicitat oficialPresedintelui Romaniei sa decreteze stare de urgenta
avand in vedere pericolul pandemiei
de Covid-19. Presedintele a dat curs solicitarii dvs in 16 martie a.c., data la care in
Romania existau 139 de bolnavi de Covid si nu murise nimeni de Covid. Dar de atunci
incoace situatia s-a agravat in cel mai inalt grad. Pandemia nu a fost combatuta eficient
din cauza incompetentei si a iresponsabilitatii guvernantilor.
in ultimele sapte luni, in Romania au murit de Covid 5.812 de romani si s-au inregistrat
176.468 de bolnavi de Covid. Acum, in fiecare zi mor de Covid 60-80 de romani si se
inregistreaza zilnic peste 4.000 de noi bolnavi de Covid. intrucat populatia nu e testata in
masa, numarul real al bolnavilor poate fi urias. in spitale, la sectiile de Anestezie si Terapie
Intensiva (ATI) nu mai sunt locuri pentru bolnavi – situatie fara precedent.
Cu toate acestea, presedintele Romaniei refuza sa decreteze din nou stare de urgenta. A
decretat-o in 16 martie a.c., cand aveam139 (!) de bolnavi de Covid si nu exista

a.c., si pentru a respecta drepturile fundamentale la sanatate si la viata, presedintele are
obligatia constitutionala de a decreta din nou starea de urgenta.
Stimata Doamna Avocat al Poporului,
avand in vedere situatia dramatica pricinuita de pandemie si agravarea acesteia in viitorul
apropiat cand se va inregistra un numar mult mai mare de victime, va cerem ca in numele
poporului roman sa-i solicitati Presedintelui Romaniei sa decreteze starea de urgenta si
implicit amanarea alegerilor la o data la care situatia sanitara va permite tinerea acestora
fara ca romanii sa trebuiasca sa se imbolnaveasca sau sa moara inclusiv din cauza
campaniei electorale si a alegerilor.
Facem aceasta solicitare intrucat numerosi medici considera ca actualul bilant tragic al
pandemiei a fost cauzat de recentele alegeri locale, de campania electorala care le-a
precedat si de deschiderea anului scolar si a celui universitar in conditii sanitare precare.
Multi analisti si-au exprimat opinia ca tinerea alegerilor parlamentare pe 6 decembrie,
precedate de campania electorala care ar incepe curand, ar reprezenta un pericol pentru
sanatatea publica avand in vedere conditiile specifice perioadei alegerilor. Pe de alta
parte, expertii in stiinte medicale au subliniat faptul ca pandemia va face mult mai multe
victime intrucat va fi asociata cu gripa sezoniera, cu iarna grea, cu lipsa caldurii si a apei
calde in majoritatea locuintelor.
Romania e unica tara de pe glob in care presedintele si guvernul insista sa tina alegeri
chiar in perioada de varf a pandemiei. in prezent, mor zilnic de Covid intre 60 si 80 de
romani si se inregistreaza zilnic peste 4.000 de noi imbolnaviri. Majoritatea medicilor
specialisti in boli infectioase estimeaza ca in decembrie vor muri zilnic circa 150 de
romani si se vor se inregistra zilnic circa 10.000 de noi imbolnaviri. Asa ceva ar reprezenta
o crima cu premeditare, cum s-a exprimat recent juristul Sorin Rosca Stanescu. Cred insa
ca termenul corect ar fi „genocid cu premeditare”. Sa nu uitam ca „somnul ratiunii naste
monstri”.
Sa nu uitam nici faptul ca presedintele, premierul si ministrii au jurat la investirea in
functie sa apere drepturile fundamentale ale cetatenilor prevazute in Declaratia Universala
a Drepturilor Omului si in Constitutia Romaniei:
DREPTUL LA VIATA, garantat de statul roman, dar nerespectat si neparat in cazul unora
dintre cei 5.812 morti de Covid.
DREPTUL LA OCROTIREA SANATATII, garantat de statul obligat sa ia masuri pentru
asigurarea igienei si sanatatii publice. Acest drept nu a fost respectat in cazul majoritatii
covarsitoare a cetatenilor care nu au avut luni de zile de unde sa-si procure masti si
manusi de protectie (neconforme sau conforme), nu au fost testati in masa daca sunt
infectati, nu li s-a acordat asistenta medicala corespunzatoare din lipsa de personal
medical (zeci de mii de medici au fost obligati de stat sa emigreze). Sanatatea publica nu a
putut fi asigurata conform prevederilor Constitutiei in contextul insuficientei
medicamentelor, a aparaturii medicale specifice ATI si a altor resurse.
DREPTUL LA iNVATATURA, asigurat prin invatamantul general obligatoriu care este
gratuit potrivit legii. Acest drept ar trebui sa fie respectat in mod special avand in vedere
proiectul de tara „Romania educata” lansat acum sase ani de presedintele Iohannis. Dar

dreptul la educatie nu a fost respectat in cazul a milioane de elevi si de studenti din cauza
precaritatii conditiilor sanitare din unitatile de invatamant, din cauza lipsei tabletelor, a
computerelor si a retelei de internet in numeroase scoli si locuinte ale elevilor si
profesorilor.
Pe de alta parte Constitutia prevede ca „Presedintele Romaniei vegheaza la respectarea
Constitutiei si la buna functionare a autoritatilor publice. in acest scop, Presedintele
exercita functia de mediere intre puterile statului, precum si intre stat si societate”.
Stimata Doamna Avocat al Poporului,
va cerem sa-i solicitati Presedintelui Romaniei sa organizeze de urgenta o mediere –
televizata in direct – intre reprezentantii guvernului, pe de o parte, si reprezentantii
medicilor, elevilor, studentilor, profesorilor, sindicatelor si pensionarilor, pe de alta parte.
Scopul medierii ar fi gasirea prin dialog a solutiilor pentru ca drepturile fundamentale
mentionate mai sus sa fie respectate.
19 octombrie 2020”,este apelul lui Sorin Iliesiu.
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