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CĂTRE 

GRĂDINIȚA / ȘCOALA / LICEUL........................................................................................... 

ORAȘ.................................…………    JUDEȚ.......................................... 

 

DOMNULE / DOAMNĂ DIRECTOR 

Subsemnații................................................................................................................................. 

domiciliați în …………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………., 

în calitate de părinți ai elevului(ei)................................................, înscris(ă) în clasa/grupa 

...............,  

 

Având în vedere: 

- Caracterul excesiv și abuziv al instituirii măsurilor forțate aplicate copiilor, prin care 

se aduce atingere securității vieții, integrității fizice, psihice și emoțional-afective a copiilor, 

precum și interesului superior al acestora; 

- Că nici până în acest moment, la nivel mondial, european și implicit în România, nu 

există o bază științifică unanim acceptată, în temeiul căreia să se justifice măsurile extreme de 

restrângere a drepturilor și libertăților fundamentale, simultan cu abuzurile în formă continuă 

săvârșite de către autorități asupra copiilor, 

 

În temeiul dispozițiilor imperative ale Constituției României: Art.22(1) - Dreptul la 

viață și la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate, Art.23(1) - Libertatea 

individuală și siguranța persoanei sunt inviolabile, Art.24(1)”Dreptul la apărare este 

garantat.”, Art.26(pct.2) - Dreptul persoanei de a dispune de ea însăși, Art.29 –„Libertatea 

conștiinței” (pct.1) – „….nimeni nu poate fi constrîns să adopte o opinie….contrar 

convingerilor sale.” (pct.2) „Libertatea conștiinței este garantată.”, Art.30(1) „Libertatea de 

exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor..........sunt inviolabile.”, Art.31 – Dreptul 

la informație Art.34(1) - Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat, Art.51 – Dreptul la 

petiționare, Art.52(1) – Dreptul persoanei vatămate de o autoritate publică, Art.53 – 

Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți;  Art.54(1) – Fidelitatea față de 

țara este sacră, Art.55(1) – Cetățenii au dreptul și obligația să apere România, coroborat cu 

Art.48(1) teza II – „....părinții au îndatorirea de a asigura creșterea, educația și instruirea 

copiilor”, Art.29(6) – „Părinții sau tutorii au dreptul de a asigura potrivit propriilor 

convingeri, educația copiilor minori a căror raspundere le revine”, raportat la dispozițiile 

imperative ale Codului Civil cu privire la autoritatea părintească, Art. 483, Art.487-488 și 

la Legea 272/2004 – Protecția copilului Art.2 - (2)Interesul superior al copilului se 

circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică şi morală normală, la echilibru 

socioafectiv şi la viaţa de familie. 

(3)Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legătură cu 

drepturile şi obligaţiile ce revin părinţilor copilului, altor reprezentanţi legali ai săi, 

precum şi oricăror persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod legal. 

(4)Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile şi 

deciziile care privesc copiii, întreprinse de autorităţile publice şi de organismele private 

autorizate, precum şi în cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti. 
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(5)Persoanele prevăzute la alin. (4) sunt obligate să implice familia în toate 

deciziile, acţiunile şi măsurile privitoare la copil şi să sprijine îngrijirea, creşterea şi 

formarea, dezvoltarea şi educarea acestuia în cadrul familiei, 
 

vă NOTIFICĂM următoarele: 

-AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ reprezintă PUTEREA și DREPTUL 

PĂRINȚILOR (mama și tata), de a emite dispoziții și de a impune ascultare cu privire la 

instruirea, îngrijirea și protejarea vieții, integritații și demnității propriilor copii, sub toate 

aspectele existențiale, în primul rând, precum și în orice alte chestiuni legate de aceștia; 

-COPIII SUNT FIINȚE UMANE VII, născute libere și suverane prin dat divin, nu 

printr-o favoare instituțională; 

-COPIII NU SUNT OBIECTE negociabile, NU SUNT BUNULRI INVENTARIATE 

INSTITUȚIONAL astfel încât vreo instituție administrativă (indiferent care ar fi aceea) să 

poată pretinde vreun drept de proprietate asupra acestora; 

-ȘCOALA – instituție de învățământ, ESTE DOAR UN COMPLEMENTAR 

SUBORDONAT AUTORITĂȚII PĂRINTEȘTI în vederea instruirii și pregătirii profesionale 

a copiilor, NU instituție de tip dictatorial și de corecție, care execută ordinele unor interese 

politice de grup sub egida „ocrotirii sănătății publice”. 

 

Vă NOTIFICĂM că NU NE DĂM CONSIMȚĂMÂNTUL pentru: 

1.APLICAREA ASUPRA COPILULUI A ACTULUI MEDICAL AL TESTĂRII 

atât împotriva virusului SARS CoV-2, cât și împotriva oricărei boli (testare PCR, test 

antigen rapid sau orice alt tip de testare), pentru următorul considerent: copilul este sănătos și 

nu prezintă simptome specifice vreunei boli contagioase, deci testarea este inutilă.  

2.OBLIGATIVITATEA PURTĂRII MĂȘTII DE CĂTRE COPIL 

Copilul nostru are dreptul de a respira liber, fără nici o constrângere, de a se putea 

exprima liber și fără afectarea biologică, psihologică și emoțional-afectivă a acestuia. 

- Purtarea măștii de către copii, permanent, timp de mai multe ore consecutiv, 

reprezintă un act de tortură și rele tratamente aplicate minorilor, mai ales prin 

îngreunarea procesului de respirație liberă, corectă și completă. 

- Practica a dovedit că nu există niciun studiu de specialitate acceptat la nivel UE 

care să ateste că purtarea măștii previne și apără de SARS-COV 2 sau de orice fel de virus.  

- Nu există nici o garanție asumată și prezentată de către „autorități” cu privire la 

riscurile sau reacțiile adverse ale purtării măștii de către copii, permanent, timp de mai multe 

ore consecutiv. 

- Masca aduce atingere procesului de învățare și exprimare, astfel încât ascunde 

mimica feței, afectează pronunția, perturbă puternic procesul educațional și blochează 

comunicarea interumană, ceea ce în timp duce la alterarea capacității cognitive.   

- Măsurile luate produc un efect psihologic traumatizant asupra copiilor și implicit 

asupra viitorului acestora, prin săvârșirea abuzului emoțional de inducere a stării de frică 

față de: 
- o eventuală îmbolnăvire proprie; 

- de a se face vinovat de îmbolnăvirea altora; 

- autorități; 

- excluderea socială. 

3.APLICAREA asupra copilului a ORICĂRUI ACT DE NATURĂ MEDICALĂ 

(scanare de orice tip, vaccinare, medicamente, recoltare de probe biologice de orice fel, 

etc.), inclusiv triaj epidemiologic FĂRĂ PREZENȚA ȘI ACORDUL EXPRES al 

NOSTRU – PĂRINȚII / REPREZENTANȚII LEGALI. 
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 De asemenea, vă NOTIFICĂM că NU NE DĂM CONSIMȚĂMÂNTUL 

PENTRU VACCINAREA ÎMPOTRIVA BOLII COVID-19 ( cu ramificațiile sau 

variantele acesteia) sau pentru administrarea oricărui alt tip de vaccin, de medicamente etc., 

indiferent despre ce boală este vorba. 

Singura situație în care vă este îngăduit să interveniți asupra copilului cu aplicare de 

act medical, este situația de forță majoră în caz de accident în care trebuie acordat imediat 

primul ajutor până la sosirea noastră, a părinților, la unitatea de învățământ, după ce am fost 

anunțați deîndată de situație. 

VĂ INFORMĂM că prin măsurile abuzive impuse și în acest nou an de învățământ 

se condiționează și se obturează accesul copiilor la învățătură, iar în acest caz vă faceți 

vinovați atât de vicierea consimțământului nostru, al părinților, prin toate mijloacele dolosive, 

cât și de discriminare, constrângere, amenințare, șantaj, hărțuire, manipulare, intimidare etc. 

În esență, vă este interzis să ne induceți în eroare, pe noi părinții și elevii, prin 

informațiile diseminate cu privire la actul medical al vaccinării și la substanța ce urmează a fi 

injectată, pentru a ne determina să acceptăm acest așa-zis act medical, despre scopul căruia 

dacă am ști adevărul în mod corect, complet, etic și moral, nu l-am accepta. 

4.NU ne dăm consimțământul pentru utilizarea și prelucrarea datelor cu 

caracter personal ale noastre și copilului nostru, de către unitatea de învățământ și 

cabinetul medical din această unitate, inclusiv pentru transmiterea acestor date către unitățile 

de sănătate publică sau către orice altă instituție sau autoritate de stat și/sau privată. 

Nu ne dăm consimțământul pentru prelevarea de probe biologice de orice 

natură, de la copilul nostru. 

În cazul în care veți ignora această notificare, vom considera atitudinea 

dumneavoastră un act de rea-credință, precum și dovada indubitabilă a faptului că ați avut și 

aveți intenția de a încălca, în mod flagrant atât Legea fundamentală a țării – Constituția 

României, precum și legile subsecvente care reglementează în mod imperativ exercitarea 

libertății și a dreptului persoanei de a dispune de ea însăși, autoritatea părintească, precum și 

a tuturor celorlalte drepturi cetățenești. 

Astfel ne forțați, contrar voinței noastre să facem uz de toate procedurile legale 

împotriva oricărei persoane și/sau instituții de stat sau private care se fac vinovate de această 

împrejurare. 

Prezenta notificare reprezintă înștiințarea dumneavoastră și punerea în întârziere cu 

privire la dispozițiile excesive și abuzive aplicate, la situația de fapt creată, precum și la 

prejudiciul iminent ce poate fi generat asupra securității vieții copiilor, astfel încât să nu 

puteți să spuneți că nu aveți cunoștință de situația învederată. 

 

SOLICITĂM înregistrarea prezentei notificări și comunicarea oficială, de îndată a 

numărului de înregistrare alocat. 

 

Data:          Cu respect, 

 (numele în clar și semnătura olografă) 


