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I. Privitor la existenţa unui caz bine justificat:

Prin  sentinţa  civilă  nr.  1465/2021 din 21.10.2021 pronunţată  în  dosarul  nr.
4764/2/2021, Secţia a IX-a de Contencios Administrativ şi Fiscal a Curţii de Apel
Bucureşti a admis acţiunea Coaliţiei pentru Apărarea Statului de Drept şi a dispus
anularea Hotărârilor de Guvern nr.  636/2021, nr. 678/2021 şi nr.  730/2021 pentru
prelungirea stării de alertă. Hotărârea a fost atacată cu recurs la I.C.C.J. şi se află în
procedura de filtrare.

Având  în  vedere  că  H.G.  nr.  394/2020  nu  a  fost  abrogată  in  terminis,  ea
continuând să-şi producă efectele prin hotărârile succesive de prelungire a stării de
alertă, ultima fiind H.G. nr. 1.183/2021, se impune suspendarea ambelor hotărâri de
guvern întrucât starea de alertă a încetat pentru motivele expuse mai jos.

1. Din punct de vedere juridic, anularea în contencios a hotărârilor de prelungire a
stării de alertă arătată supra face ca starea de alertă să înceteze imediat şi retroactiv,
fiind  necesară  instituirea  unei  noi  stări  de  alertă  după  parcurgerea  procedurii
corespunzătoare.  Nu  se  poate  continua  prelungirea  stării  de  alertă  câtă  vreme
hotărârile precedente de prelungire au fost anulate.

Tot din punct de vedere juridic, toate măsurile de restricţionare enumerate în
anexele 2 şi 3 ale H.G. nr. 1.183/2021 sunt nefundamentate.

Sunt vădit discriminatorii măsurile care conferă acces preferenţial la diverse
activităţi persoanelor vaccinate, în defavoarea persoanelor sănătoase dar care nu s-au
vaccinat şi care nu posedă un certificat digital emis în condiţiile OUG nr. 68/2021,
cum ar fi activităţile prevăzute de anexa nr. 3 a HG nr. 1.183/2021 la art. 1 pct. 6, 9 şi
12, art. 6 pct. 1, 2, 6, 7, 9 şi 10, art. 9 pct. 1, 2 şi 7, precum şi art. 11 alin. (2) ş.a. Nu
există  studii  care să  demonstreze  că persoanele  vaccinate  nu s-ar  putea infecta  şi
transmite boala, dimpotrivă, este de notorietate că persoanele vaccinate s-au infectat
având simptome grave (jurnalistul Ion Cristoiu, foştii primari Sorin Oprescu şi Viorel
Lis,  actorul  Alexandru  Arşinel  ş.a.)  şi  multe  din  ele  au  decedat  (ex.  actorul  Ion
Caramitru, artistul Petrică Mîţu Stoian, jurnalistul Mihai Bădescu, preasfinţitul Gurie
al  Devei  şi  Hunedoarei  ş.a.).  Prin  urmare,  măsura  testării  prealabile  accesului  în
locurile publice doar pentru persoanele nevaccinate, prevăzută de anexa 3 la art. 4
alin. (1) lit. b) şi alin. (2) tezele I şi a II-a, constituie un pericol social. Persoanele
vaccinate care nu vor fi testate şi pot totuşi transmite boala, o vor face nestingherit,
infectând atât persoanele vaccinate cât şi pe cele nevaccinate.

De asemenea, impunerea certificatului digital european ca document de acces
în orice instituţie publică sau privată contravine Regulamentului  CE nr. 953/2021
privind cadrul pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatelor interoperabile
de vaccinare, testare şi  vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind
COVID)  pentru  a  facilita  libera  circulaţie pe  durata  pandemiei  de  COVID-19,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 211 din 15 iunie 2021. Potrivit
dispoziţiilor  acestui  Regulament1,  scopul  eliberării  certificatelor  este  de  a  facilita

1 Ex.: alin. (12) al preambulului: Pentru a facilita exercitarea dreptului de liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul 
statelor membre, ar trebui să se instituie un cadru comun pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea unor certificate 
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circulaţia cetăţenilor dintr-un stat membru în alt stat membru al UE, nicidecum de a
condiţiona deplasarea cetăţenilor în interiorul statului de care aparţin. Deşi în HG nr.
1.183/2021  este  invocat  ca  temei  acest  Regulament,  scopul  pe  care  Guvernul
României  l-a  dat  certificatului  digital  al  UE  a  fost  răsturnat,  ajungând  ca  prin
măsurile  stabilite  de  H.G.  nr.  1.183/2021  să  condiţioneze  dreptul  la  circulaţie  în
interiorul  României  (ex.  circulaţia  pe  timpul  nopţii  sau  interdicţia  de  a  intra  în
magazine), dreptul la muncă şi dreptul la demnitate umană de deţinerea unui certificat
digital.  În cazul  subsemnatului,  un fericit  câştigător  la „loteria genetică”,  deşi  am
intrat în contact de mai multe ori cu membri ai familiei sau prieteni infectaţi cu Sars-
Cov-2,  niciodată  nu  am  avut  vreun  simptom.  Nu  este  specific  unei  societăţi
democratice forţarea cetăţenilor să se injecteze cu un aşa-numit „vaccin”, în realitate
un ser experimental care este posibil să violeze Convenţia europeană de la Oviedo
pentru protecţia drepturilor omului şi  a demnităţii  fiinţei  umane faţă de aplicaţiile
biologiei şi medicinei din 1997, ci societăţilor totalitare cum a fost guvernul german
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial sau cum este guvernul chinez în prezent.
Guvernul României a ajuns să condiţioneze exercitarea drepturilor cetăţenilor săi pe
termen nedefinit  de expunerea la o procedură medicală  pe care multe persoane o
consideră inacceptabilă (mai exact 65% din populaţia României). În realitate, modul
de restricţionare a exercitării drepturilor în cele peste 18 luni de la declanşarea stării
de alertă constituie o abrogare a multor drepturi fundamentale, fiind încălcat art. 53
din Constituţie care prevede că:

-  Guvernul  nu  poate  restrânge  (sau  aboli  de  facto drepturi),  ci  numai
Parlamentul prin lege;

- drepturile fundamentale nu pot fi  abolite niciodată de nicio autoritate,  ele
fiind garantate constituţional. Cel mult, restrângerea lor poate fi operată temporar de
legiuitor şi  proporţional cu gravitatea situaţiei epidemiologice locale sau naţionale.
Ori o prelungire a „restricţiei” de peste un an şi jumătate, fără un termen clar sau o
perspectivă de finalizare concretă a situaţiei excepţionale, a căpătat un caracter de
permanenţă care în fapt constituie o abrogare a drepturilor fundamentale ale omului.

Ca avocat nevaccinat (=neinjectat) ar trebui să mă testez la fiecare 48 de ore
pentru a avea acces în incinta autorităţilor şi instituţiile publice în care trebuie să asist
clienţii, adică să îmi pot desfăşura activitatea profesională de avocat numai dacă pierd
timpul  şi  cheltui  bani  suplimentar.  Nu  există  o  proporţionalitate  între  măsura
restrângerii drepturilor, operată arbitrar de puterea executivă în locul celei legislative,

interoperabile de vaccinare, testare şi vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID). 
Respectivul cadru comun ar trebui să fie obligatoriu şi direct aplicabil în toate statele membre. Acesta ar trebui să 
faciliteze, ori de câte ori este posibil pe baza datelor ştiinţifice, eliminarea treptată în mod coordonat a 
restricţiilor de către statele membre [...]. Facilitarea liberei circulaţii este una dintre condiţiile prealabile esenţiale
pentru a începe redresarea economică.

Sau alin. (14) al preambulului: (14) Prezentul regulament urmăreşte să faciliteze aplicarea principiilor proporţionalităţii 
şi nediscriminării în ceea ce priveşte restricţiile privind libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, 
urmărind în acelaşi timp un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii publice. Acesta nu ar trebui înţeles ca o facilitare 
sau ca o încurajare a adoptării de restricţii privind libera circulaţie sau de restricţii ale altor drepturi 
fundamentale, ca răspuns la pandemia de COVID-19, având în vedere efectele lor negative asupra cetăţenilor şi 
activităţilor economice din Uniune. Orice verificare a certificatelor care alcătuiesc certificatul digital al UE privind 
COVID nu ar trebui să determine introducerea unor restricţii suplimentare privind libera circulaţie pe 
teritoriul Uniunii sau a unor restricţii pentru călătoriile în interiorul spaţiului Schengen.
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şi  situaţia  epidemiologică.  Guvernul  s-a  concentrat  exclusiv  pe  campania  de
vaccinare, deşi experienţa ţărilor vest-europene puternic vaccinate (cu rate de peste
80%) a demonstrat că infectarea a venit năucitor peste cei vaccinaţi şi că singurele
remedii  sunt  cele  preventive  (medicaţia  terapeutică,  disponibilă  deja  în  statele
dezvoltate)  şi  sporirea  capacităţii  de  tratament  a  spitalelor.  Ori  astfel  de  măsuri
efective nu au fost luate în România. Guvernul nu a contractat medicaţia preventivă
necesară,  nu  a  înfiinţat  spitale  noi  dedicate  epidemiei  şi  nu  a  sporit  capacitatea
spitalelor  existente.  Dimpotrivă,  le-a  dat  foc  celor  existente  sau  le-a  lăsat  pradă
mizeriei, prin neglijenţa gravă celor puşi să conducă sistemul medical. Iar purtarea
măştilor  şi  restricţionarea  circulaţiei  pe  timpul  nopţii  nu  au  îmbunătăţit  cu  nimic
răspândirea  virusurilor  gripale,  neexistând  studii  competente  care  să  demontreze
utilitatea acestor măsuri. Dimpotrivă, aceleaşi state vestice se confruntă cu un nou val
de  infectări  foarte  intens,  în  pofida  măsurilor  medievale  de  astupare  a  căilor
respiratorii şi de interzicere a circulaţiei nocturne. Se demonstrează empiric că astfel
de măsuri sunt inutile şi că Guvernul României nu a protejat viaţa cetăţenilor săi în
timp ce le restrângea exerciţiul drepturilor  fundamentale.  Dimpotrivă,  guvernanţii,
care se ceartă astăzi pe fotolii ministeriale, prin neglijenţa şi prostia lor se fac vinovaţi
de genocid şi crime împotriva umanităţii, lăsând poporul român pradă unei boli pe
care o puteau eradica rapid dacă contractau medicaţia preventivă disponibilă în vestul
Europei şi dacă îmbunătăţeau sistemul sanitar. Bani există, dovadă cearta partidelor
pe PNNR şi  pe guvernare,  dar  nu sunt  folosiţi  unde trebuie  şi  de către  persoane
competente.

2. Din punct de vedere medical măsura nu mai este justificată, la data formulării
acţiunii  numărul de infectări  cu Sars-Cov-2 scăzând în România atât  de jos încât
indicele a revenit la valorile din septembrie. Valul de infectări de toamnă specific
virusurilor gripale (din a căror familie face parte şi Sars-Cov-2) a debutat în partea a
doua a lunii septembrie 2021, cu un maxim în a treia săptămână a lunii octombrie,
revenind în mai puţin de o lună la valorile anterioare, deoarece oamenii au apucat să
se imunizeze natural. Campania de vaccinare a mărit numărul de persoane vaccinate
doar de la 25% la circa 35%, deci o creştere de 10% nu poate fi cauza scăderii rapide
a ratei de infectare. Folosind datele oficiale publicate de DSP la nivel naţional2 se
poate observa că indicele de 3,34 / 1.000 din ziua de 22.11.2021 corespunde indicelui
de 3,3 / 1.000 din ziua de 22.9.2021, iar trendul este clar descrescător. Ne aşteptăm ca
în maxim o săptămână indicele  să  coboare  chiar  sub pragul  de 3 /  1.000,  iar  de
sărbători să ajungă la valorile din vară, mult sub 1 / 1.000.

În  acest  context,  Guvernul  intenţionează  să  prelungească  nedefinit  măsurile
restrictive3 şi a pregătit un set de măsuri de pseudo-relaxare discriminatorii, care să
favorizeze  persoanele  vaccinate,  motivând că  vaccinul  este  singura  soluţie  pentru
stoparea epidemiei şi cine refuză vaccinarea trebuie în continuare sancţionat. Măsura
nu este justificată. Aşa cum am arătat la pct. 2, ţările puternic vaccinate cum ar fi
Germania, Franţa, Olanda, Singapore sau Israel (cu rate a schemei complete de peste

2 Sursa: https://dspb.ro/rata-de-incidenta/ 
3 HG nr. 1183/2021, anexa 3, art. 13 alin. (1): Măsurile prevăzute în prezenta anexă se aplică indiferent de rata de 

incidenţă cumulată la 14 zile.
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80%)  au  demonstrat  că  vaccinul  nu  împiedică  infectarea;  aceste  ţări  suferă  o
răspândire virulentă a bolii între persoanele care au primit chiar şi a 3-a doză, iar
Germania anunţă că nu mai are locuri în spitale4.  Deci campania de vaccinare nu
pleacă  de  la  o  premiză  reală,  că  ar  fi  singura  soluţie  de  oprire  a  epidemiei,  iar
impunerea  ei  ca  o  condiţie  a  exercitării  drepturilor  fundamentale  constituie  o
încălcare  atât  a  Constituţiei  României  cât  şi  a  convenţiilor  internaţionale  la  care
România este parte (Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi Convenţia de la
Oviedo).

Normal ar fi fost ca starea de alertă să fi fost încetată atunci când numărul de
infectări  era foarte scăzut (cum a fost,  de exemplu,  toată vara din 2021) şi  să fie
reinstituită toamna, doar atunci când existau indiciile unei înmulţiri bruşte a cazurilor
de infectare. În restul timpului, oamenii ar fi trebuit lăsaţi să circule liber, pentru a
permite  sistemului  imunitar  pe  care-l  avem  din  naştere  să  se  întărească  pe  cale
naturală. În condiţiile în care Parlamentul European pregăteşte cadrul juridic pentru
acordarea de despăgubiri victimelor vaccinării5, intenţia Guvernului României de a
pedala doar pe vaccinare devine absurdă.  Nu este cazul să mai forţăm tratamente
experimentale  cu  aşa-numite  „boostere”,  care  se  pare  că  mai  mult  derutează  şi
epuizează  sistemul  imunitar  decât  să-l  întărească.  Nu  să  amânăm  achiziţia  de
medicamente. Nu să evacuăm spitalele de pacienţii cronici şi să le ţinem goale pentru
viitoarele valuri ale epidemiei.

II. Privitor la prevenirea unei pagube iminente:
Paguba este constituită dintr-un element iminent şi unul actual.

1. Elementul iminent:
Chiar dacă art. 12 alin. (5) din anexa 3 a HG nr. 1.183/2021 instituie o excepţie

fasciulară pentru avocaţi, în practică nu îmi mai pot exercita profesia de avocat în
mod  nestingherit,  fiind  încălcat  art.  45  din  Constituţie  –  libertatea  economică.
Condiţionarea accesului în instituţiile publice de efectuarea unei proceduri medicale
constituie  o  stare  intolerabilă  în  care  sunt  pus  (alături  de  alte  14-15 milioane  de
persoane din România nevaccinate) şi o veritabilă negare a drepturilor fundamentale
garantate  de  Constituţia  României.  Nicio  procedură  medicală  nu  poate  deveni
obligatorie, obligativitatea fiind interzisă de art. 382 din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii6 şi de art. 2 şi 5 din Convenţia de la Oviedo7 din 1997,
ratificată de România prin Legea nr. 17/2001 şi publicată în M. Of. Partea I nr. 103
din 28 februarie 2001. Prin urmare, conduita Guvernului României de a impune o

4 Sursa: https://www.g4media.ro/germania-incepe-sa-se-confrunte-cu-o-criza-de-locuri-la-ati-autoritatile-germane-
deja-au-transferat-primii-pacienti-covid-19-in-strainatate.html

5 Propunerea de rezoluţie înregistrată sub nr. B9-0475/2021 referitoare la instituirea unui Fond european de 
despăgubire a victimelor vaccinurilor împotriva COVID-19, disponibilă la adresa 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0475_RO.html

6 Art. 382 alin. (1) - […] medicul acţionează respectând voinţa pacientului şi dreptul acestuia de a refuza ori de a 
opri o intervenţie medicală.

7 Art. 2 - Întâietatea fiinţei umane. Interesul şi binele fiinţei umane trebuie să primeze asupra interesului unic al 
societăţii sau al ştiinţei.
Art. 5 – Consimţământul. Regula generală. O intervenţie în domeniul sănătăţii nu se poate efectua decât după ce 
persoana vizată şi-a dat consimţământul liber şi în cunoştinţă de cauză.
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procedură medicală prealabilă exercitării drepturilor constituie în realitate o limitare a
lor care merge până la negare (abrogare), nepermisă de art. 53 din Constituţie.

Dată fiind situaţia de fapt, este lezată grav şi demnitatea umană a cetăţenilor
României, în pofida garanţiei constituţionale din art. 1 alin. (3). Pe baza unor analize
de risc superficiale (dacă există) întocmite de o entitate care ţine de puterea executivă
(CNSU),  pârâtul  a  stabilit  că  sunt  esenţiale  şi  se  permite  accesul  persoanelor
nevaccinate  doar  la  magazinele  alimentare  şi  farmacii.  Prin  urmare,  persoanele
precum reclamantul nu vor avea acces la primării, prefecturi, cadastru şi publicitate
imobiliară,  registrul  comerţului,  registrul  auto,  magazinele  care  comercializează
articole de vestimentaţie şi bricolaj, saloane de frizerie şi cosmetică ş.a. Anexez poze
care arată în ce hal au ajuns magazinele să arate, cu separeuri de sens doar pentru
persoanele  vaccinate,  care  amintesc  puternic  de  imaginile  evreilor  ostracizaţi  în
Germania hitleristă, puşi să meargă pe şosea, pe lângă trotuare şi prin băltoace, cu o
banderolă albă pe care scria cu litere de o şchioapă „EVREU”. Evident, orice cetăţean
german onorabil avea dreptul să-i scuipe.

 În câteva luni vom ajunge să arătăm precum oamenii din comuna primitivă,
fiindcă vom fi netunşi, neraşi, cu hainele rupte; soţiile noastre vor arăta ciufulite şi
mustăcioase precum Gheonoaia fiindcă nu mai au acces la coafor, la saloanele de
înfrumuseţare  sau  la  saloanele  de  manichiură.  Vom  sta  cu  casele  stricate  şi  cu
geamurile sparte, fiindcă nici măcar o priză sau un bec nu vom mai putea înlocui,
dară-mi-te să cumpărăm materiale pentru reparat acoperişul stricat de vânt, pentru
înlocuit ferestrele sau ţevile sparte ş.a.  Vom rămâne cu impozitele neplătite,  fiind
nevoiţi să plătim penalităţi până când vom fi executaţi silit. Nici măcar copiilor nu le
vom putea lua cadouri de sărbători, fiindcă magazinele cu jucării nu sunt esenţiale şi
trebuie să ne îmbolnăvim mai întâi, ca să putem intra acolo. Oamenii sănătoşi din
naştere (imuni la orice tulpină de Sars-Cov-2) nu au acces, însăşi existenţa aceastei
categorii constituind o jignire pentru campania hitleristă de injectare. Urmărind cu
atâta ardoare să le facă un „bine” oamenilor fără consimţământul lor, guvernanţii uită
că oamenii au chiar şi dreptul să moară cu demnitate8.

2. Elementul actual:
Pentru orice procedură banală  pe care înainte  o puteam efectua personal  la

instituţiile publice,  am ajuns să plătesc comisioane intermediarilor  vaccinaţi  ca să
rezolve  în  numele  meu  problemele  respective.  Spre  exemplu,  am achiziţionat  un
vehicul  nou  care  trebuia  înmatriculat.  A  trebuit  să  plătesc  servicii  suplimentare
societăţii vânzătoare ca să trimită pe cineva în locul meu la RAR pentru efectuarea
omologării individuale şi obţinrea cărţii de identitate a vehiculului; am plătit unui alt
intermediar servicii de reprezentare la Primărie şi DRPCIV pentru procedura de luare
în evidenţă şi înmatriculare/înregistrare. Nu mai pot înregistra personal nici măcar o
banală petiţie, fiind nevoit să plătesc servicii poştale, astfel încât un poştaş sau curier
vaccinat să depună în numele cabinetului respectiva petiţie. Acestea sunt doar câteva
exemple de prejudicii deja produse, actuale, dar multe alte prejudicii de acest gen
sunt  iminente,  fiind  o  certitudine  că  se  vor  produce.  La  acestea  se  adaugă  şi

8 Art. 32 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003: Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea 
muri în demnitate.
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prejudiciul  produs  prin  însăşi  limitarea  posibilităţii  de  exercitare  a  profesiei  de
avocat, care duce la diminuarea considerabilă a veniturilor pe care le încasam înainte
şi,  consecutiv,  la  afectarea  gravă  a  patrimoniului  familiei.  Înjumătăţirea  bruscă  a
veniturilor, produsă de măsurile aberante luate de executiv, constituie un prejudiciu
pe care Guvernul nu şi-l asumă, suplimentar inflaţiei şi riscului medical produs de
gestionarea falimentară a sistemului medical naţional.

În  concluzie,  fiind  îndeplinite  ambele  condiţii  cerute  de  lege,  apreciez  că
cererea de suspendare este admisibilă. Având în vedere că atât H.G. nr. 349/2020 cât
şi H.G. nr. 1.183/2021 constituie acte administrative unilaterale cu caracter normativ,
fiind emise cu exces de putere în sensul prevăzut de art. 2 alin. (1) lit. n) din Legea
nr.  554/2004,  adică  prin încălcarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţenilor,  vă solicit
suspendarea acestora până când instanţa va soluţiona pe fond cererea de anulare a
respectivelor  acte.  Pe  lângă  Curtea  Constituţională  care  a  dat  semnale  clare  că
celelalte puteri ale statului au încălcat grav constituţia, în subsidiar îi revine instanţei
de  contencios  administrativ  îndatorirea  de  restabilire  a  echilibrului  constituţional
dintre  cele  trei  puteri  din  stat  şi  a  ordinii  juridice  în  general,  prin  asigurarea
exerciţiului  efectiv  al  drepturilor  fundamentale,  atât  de  des  violate  de  puterea
executivă şi de cea legislativă din martie 2020 încoace.

În drept: art. 14 din Legea nr. 554/2004.

Probe şi teze probatorii - înscrisurile anexate: 
-  sesizarea  formulată  la  20.11.2021 şi  dovada transmiterii  prin  e-mail  către

Guvern (îndeplinirea condiţiei prealabilă prev. de art. 14 rap. la art. 7 din Legea nr.
554/2004);

- lista ratelor de incidenţă zilnică a infectării  cu covid-19 publicată de DSP
(dovada  lipsei  de  temei  medical  pentru  măsurile  luate  şi  a  disproporţionalităţii
restrângerii exerciţiului drepturilor)

-  extras  din  tabolul  avocaţilor  activi  din  Baroul  Bucureşti  şi  certificat  de
înregistrare fiscală a cabinetului individual (dovada profesiei exercitate);

-  factură  nr.  EV0103/12.11.2021  şi  ordine  de  plată  pentru  achiziţie  scuter
electric cu menţiunea serviciului suplimentar  de prezentare a vehiculului la RAR,
C.I.V. eliberată la 16.11.2021, dovada luării  în evidenţă la D.I.T.L. Sector  3 prin
intermediar,  bon fiscal  pentru achiziţie  de  teste  covid-19 şi  facturi  poştale  pentru
diverse petiţii trimise către instituţii (dovada prejudiciului efectiv);

- capturi de ecran de pe paginile instituţiilor publice care s-au grăbit la unison
să pună în aplicare hotărârile de guvern privind măsurile de restricţionare a accesului
persoanelor nevaccinate şi  planşe foto dintr-un magazin Kaufland9 (dovada lezării
demnităţii umane şi a prejudiciului iminent).

9 La fel au procedat şi alte magazine, dovadă articolul de presă publicat la 22.11.2021 pe pagina de internet 
https://observatornews.ro/eveniment/gard-instalat-intrun-supermarket-pentru-ai-separa-pe-vaccinati-de-nevaccinati-
446899.html
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