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Victorie pentru romanii amendati in pandemie:
judecatorii au decis sesizarea CCR
Maniera in care au fost stabilite si aplicate masurile pandemice i-a determinat
pe unii romani sa reactioneze, sub forma protestelor. Raspunzand acestor
reactii sociale, autoritatile statului au stabilit unele conditii pentru
desfasurarea acestora, invocand „apararea sanatatii publice” si aplicand
numeroase amenzi, pentru nerespectarea lor. Numai ca, instanta de judecata a
admis cererea avocatului Radu Zidaru de sesizare a Curtii Constitutionale,
cerere prin care acesta a denuntat caracterul totalitar si nedemocratic al
acestora, relateaza stiripesurse.
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STIRIPESURSE.RO a vorbit cu avocatul Radu Zidaru pentru a incerca sa afle ce inseamna
decizia de sesizare a CCR si ce ar urma.
Cristi selaru: Domnule avocat Radu Zidaru, au voie romanii sa protesteze pe timp de pandemie?
Radu Zidaru: Ganditi-va ca cetatenii care au protestat impotriva masurilor implementate, ca, de
exemplu, declararea deplasarii si deplasarea intre anumite ore, desi ele se poate dispune numai
fata de inculpati, a celor de segregare si umilire sau a celor ce se doresc a fi implementate, ca
vaccinarea si certificarea obligatorie, desi cadrul legal nu permite, nu au facut-o de dragul
impotrivirii, ci au ales sa protesteze pentru revenirea la starea de libertate. Protestatarii nu sunt

naimitii cu galeti, faina si ulei, ci sunt romanii carora, efectiv, le-a ajuns cutitul la os, platind
facturi, taxe si impozite. si, ca raspuns la intrebarea dumneavoastra, va pot spune urmatoarele:
cata vreme televiziunile si platformele de stiri cenzureaza la cel mai inalt nivel opinia contrara a
tot ce vizeaza pandemia, eficacitatea vaccinului si a campaniei nationale de vaccinarea, iar
autoritatile statale limiteaza, in mod neconstitutional, protestele, romanii au dreptul sa protesteze.
Cristi selaru: Care sunt limitarile care vizeaza desfasurarea protestelor si cum le apreciati
dumneavoastra, in calitate de avocat?
Radu Zidaru: O prima limitare este prevazuta in Legea nr. 55/2020, Guvernul putand dispune, ca
masura pentru diminuarea impactului tipului de risc: „restrangerea sau interzicerea organizarii si
desfasurarii unor mitinguri, demonstratii [...] sau a altor tipuri de intruniri, in spatii deschise”.
Ulterior intrarii in vigoare a legii, Guvernul a stabilit unele conditii concrete de aplicare a masurii,
ca aceea de organizare si desfasurare de mitinguri/demonstratii cu participarea a unui numar
maxim de 100 de participanti. Stranie mi s-a parut conditia ca demonstrantii sa fie vaccinati,
testati sau certificati, intocmai ca niste bunuri, procesate spre vanzare. si, exceptandu-o pe
aceasta, cea de limitare a numarului de participanti ar putea fi justificata, daca scopul pentru care
a fost dedicata ar fi, cu adevarat, folositor. insa, zelul manifestat in cenzurarea opiniei contrare a
tot ceea ce este considerat subiect sensibil pentru contextul actual, ma face sa cred ca variile
conditii impuse au un alt scop, anume de introducere, sub forma etapizata, a unui nou tip de
dictatura, venita din Vest.
Cristi selaru: Cum credeti sa se raporteaza media la protestatarii anti-pandemie?
Radu Zidaru: Avand in vedere ca Guvernul a alocat, anul trecut, 181 de milioane de lei pietei
media pentru promovarea campaniei antiCovid, evident ca beneficiarii au mare tragere de inima
in a o promova. Iar aceasta presupune si desfasurarea unor campanii de cenzurare a opiniilor
contrare pandemiei, eficientei vaccinului sau a campaniei de vaccinare, dublate de o ampla
actiune de stigmatizare si demonizare a celor care le contesta. De altfel, opinia mea este
confirmata de judecatori de la Curtea de Apel Cluj, care, intr-o hotarare recenta, au afirmat ca: „in
Romania nu doar ca aceste efecte negative [ale vaccinului – s.n.] nu au fost discutate, dar s-a
ajuns la un fel de cenzura a discutiilor cu privire la acest aspect, inclusiv pe internet, toate
eforturile guvernului fiind dirijate in sustinerea campaniei de vaccinare.”.
Cristi selaru: Domnule avocat, ati obtinut sesizarea Curtii Constitutionale pe celebra Lege nr.
55/2020, cea care permite instituirea starii de alerta si luarea masurilor pandemice. Ce ne puteti
spune despre aceasta prima victorie?
Radu Zidaru: Practic, clientii pe care ii reprezint au fost amendatii de catre organe ale
jandarmeriei, pentru incalcarea unor conditii de desfasurare a mitingurilor/demonstratiilor, conditii
in raport de care am invocat o exceptie de neconstitutionalitate. Ceea ce va pot spune la
momentul actual este ca, instanta de judecata mi-a admis cererea de sesizare a Curtii
Constitutionale a Romaniei. Astept incheierea, pentru a vedea si opinia instantei cu privire la
exceptie si, evident, incheierea va fi trimisa Curtii Constitutionale, care va examina, in fond,
exceptia.
Cristi selaru: Ce impact va avea asupra cetatenilor admiterea exceptiei de catre CCR si credeti
ca se exercita vreo presiune asupra judecatorilor in legatura cu solutionarea cauzelor ce vizeaza
masurile pandemice?

Radu Zidaru: in masura in care Curtea va admite exceptia de neconstitutionalitate, la 45 de zile
de la publicarea deciziei in Monitorul Oficial al Romaniei, textul de lege vizat isi va inceta efectele
juridice. Ce va insemna aceasta pentru cetateni? in primul rand, toti cei care au fost amendati in
baza textului declarat neconstitutional, vor putea obtine anularea proceselor-verbale, cu
exonerarea de la plata amenzii sau recuperarea ei, daca a fost achitata. Cuantumul amenzilor
aplicate in materie este foarte mare, statul fiind obligat la restituire. Asadar, si impactul financiar
va fi considerabil. in al doilea rand, cetatenii vor redobandi dreptul de a organiza proteste sau de
a participa la ele, fara a mai fi nevoiti sa respecte conditiile actuale, conditii care, in opinia mea,
exceed limitelor Constitutiei. Raspunzand la cea de-a doua intrebare, va pot spune ca, da, cred
ca se exercita o presiune asupra judecatorilor cu ocazia solutionarii cauzelor ce vizeaza masurile
pandemice si care implica o miza ridicata. Numai ca, aceasta presiune nu se exercita fatis si
asumat. Nu vine nimeni de la Guvern, Presedentie etc., sa ameninte judecatorul, spre a da o
solutie sau alta. Presiunea se poate exercita in contextul sedintelor de practica neunitara, unde
pot veni, nu se stie de unde, niste „recomandari” privind „gestionarea” unor cauze si, in masura in nu
se va tine cont de ele, la avansari, se vor putea face evaluari in consecinta.
Cristi selaru: Un gand pentru cetateni, la inceput de an?
Radu Zidaru: Desteptati-va, romani!”
Radu Zidaru este avocat in cadrul „Baroului Bucuresti”, membru al „Centrului de Studii Misionare si
Nomocanonice” si expert asociat in cadrul „FoRB Romania”, fiind cunoscut pentru pozitiile sale
transante referitoare la restrangerea libertatii religioase in Romania.
stiripesurse
ADRESA: http://crct.ro/nz0L

