NOTIFICARE LEGALĂ

CĂTRE: ____________________________ DATA: ____________________________
În temeiul prevederilor Convenției Europene de la Oviedo din 4 aprilie 1997 pentru protecţia
drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, a
Codului de la Nuremberg privind experimentele medicale, precum și a Pactului internaţional
privind drepturile civile şi politice, îmi exercit dreptul de a refuza să primesc sau să administrez
injecția de terapie genetică experimentală ce este cunoscută sub numele de „vaccin împotriva
Covid-19”.
Încălcările grave ale prevederilor invocate mai sus, în special ale regulilor adoptate prin Codul
de la Nuremberg privind experimentele medicale, sunt clasificate drept crime împotriva
umanității, care se pedepsesc în baza Codului penal român cu detențiune pe viață sau cu
închisoare de la 15 la 25 de ani. Reamintim că în istoria recentă a umanității, atât autorii
crimelor ce sunt descrise în Codul de la Nuremberg, dar și complicii acestora au fost judecați,
condamnați și în unele situații chiar executați.
Prin această notificare vă pun în vedere în mod expres că orice acțiune pe care o veți face cu
scopul de a mă constrânge, intimida, convinge, induce în eroare sau obliga să primesc împotriva
voinței mele orice injecție de terapie genetică experimentală (vaccin împotriva Covid-19) sau
orice alt dispozitiv medical, medicament sau procedură presupune că dumneavoastră ajutați
sau sunteți complice la infracțiuni împotriva umanității. Dacă veți săvârși o astfel de acțiune,
voi depune o plângere penală împotriva dumneavoastră la cea mai apropiată secție de poliție
sau la cel mai apropiat parchet. Nu am stabilit nicio înțelegere cu dumneavoastră în niciun mod
cu privire la nici o procedură medicală și resping în mod expres orice relație contractuală cu
dumneavoastră.
Adresată către: _____________________________ (numele persoanei căreia îi adresăm
notificarea) PRIN ÎNMÂNARE DIRECTĂ
Număr de insignă ______________________ (medicală sau de poliție, dacă este cazul) de la
_________________________________ (agenție, unitate medicală sau spital)
În această zi de _______ a anului 20___ în: _______________________________(loc) la
____:______ AM/PM
de către: __________________________________ (Reclamant/Dumneavoastră)

*** Vă rugăm să completați secțiunile libere și să înmânați personal această NOTIFICARE
persoanei care urmărește să vă impună această injecție și să faceți o fotografie atât a acestei
NOTIFICĂRI completate, cât și a persoanei căreia i-ați dat-o și să depuneți o copie a acestei
notificări completate la cea mai apropiată secție de poliție sau la cel mai apropiat parchet, la
registratură, punându-i-o totodată la dispoziție în copie avocatului dumneavoastră.

