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Asociaţia Pentru Libertatea Românilor, 
Bacău, Str. Decebal, nr.6, sc.A, ap.11, cod 600283
http://asociatialibertatearomanilor.ro/
Tel. 0744.590.721
E-mail: asociatialibertatearomanilor@gmail.com

CĂTRE CONSILIUL NAŢIONAL DE COMBATERE A DISCRIMINĂRII
Piata Valter Maracineanu nr 1-3, sector 1, 010155 Bucuresti
Telefon: +4 021 312.65.78 ; +4 021 312.65.79 
Fax:       +4 021 312.65.85
Email:     support @ cncd.org.ro
Asociaţia Pentru Libertatea Românilor, împreună cu asociaţiile cosemnatare menţionate mai jos, în temeiul art. 19 alin. 2 şi art. 18 alin. 2 din OUG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sanctionarea tuturor formelor de discriminare actualizată, 
Luând în considerare faptul că un număr însemnat de persoane de cetăţenie română şi cu domiciliul în România ale căror interese le reprezentăm nu sunt de acord să solicite eliberarea actelor de identitate în formatul stabilit prin Legea nr. 235/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România si Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare faptul că dispozitivul electronic integrat în actele de identitate în format nou conţine informaţii nevolatile şi este emiţător de unde radio care permit localizarea geografică a persoanei şi, mai ales, localizarea acesteia în momentul în care accesează un serviciu medical decontat prin FNUASS, şi luând în considerare faptul că  orice persoană trebuie să aibă libertatea de a decide dacă doreşte sau nu să deţină asupra sa un dispozitiv emiţător de unde radio care admite interferenţe care pot cauza operaţiuni nedorite, 
Luând în considerare faptul că aceste măsuri reprezintă, în fapt, ţinerea sub observaţie a vieţii private precum şi atingerea vieţii private prin diseminarea datelor de identificare, precum şi a datelor de sănătate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, investigaţii paraclinice,
Luând în considerare faptul că orice persoană are dreptul la nume, domiciliu, reşedinţă, precum şi la o stare civilă, dobandite în condiţiile legii,  art. 59 cod civil
Luând în considerare faptul că nimeni nu poate fi îngrădit în capacitatea de folosinţă sau lipsit, în tot sau în parte, de capacitatea de exerciţiu, decât în cazurile şi condiţiile expres prevăzute de lege şi că nimeni nu poate renunţa, în tot sau în parte, la capacitatea de folosinţă sau la capacitatea de exerciţiu,  art.29 cod civil
Luând în considerare faptul că rasa, culoarea, naţionalitatea, originea etnică, limba, religia, vârsta, sexul sau orientarea sexuală, opinia, convingerile personale, apartenenţa politică, sindicală, la o categorie socială ori la o categorie defavorizată, averea, originea socială, gradul de cultură, precum şi orice altă situaţie similară nu au nicio influenţă asupra capacităţii civile, art. 30 cod civil
1. Vă solicităm să apreciaţi dacă va exista o diferenţă de tratament din partea statului, autorităţilor şi instituţiilor publice, persoanelor publice sau private între persoanele care nu vor solicita eliberarea actelor de identitate în formatul prevăzut de Legile nr. 235/2013, respectiv Legea nr. 95/2006  şi  persoanele care vor utiliza noile acte de identitate.
2. Vă solicităm, totodată, să ne comunicaţi dacă consideraţi oportună elaborarea unei politici publice care să garanteze deplina exercitare a drepturilor constituţionale, inclusiv civile şi electorale de către persoanele aflate în această situaţie.
Cu deosebită considerație,
Asociaţia Pentru Libertatea Românilor
prin Președinte Profesor
Nicolae Livadă 

Asociaţii cosemnatare


1. 	Asociaţia Naţionala a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere – Filiala Vrancea „Ştefan cel Mare”, prin preşedinte Chirica Aurelian
2. 	Asociaţia Bucovina Profunda, prin preşedinte doctor Mircea Puşcaş
3. 	Alianţa Familiilor din România, prin preşedinte Bogdan Mateciuc
4. 	Asociatia "PRO-VITA pentru Născuţi şi Nenăscuţi", Filiala Bucureşti, prin preşedinte Bogdan Stanciu
5. 	Asociaţia Prietenii Sf. Efrem cel Nou , prin preşedinte - preot doctor Ciprian-Ioan Staicu
6. 	Asociaţia ProTinereţe Alba Iulia, prin preşedinte Florin Croitoru.
7. 	Fundaţia „Sfinţii Martiri Brâncoveni” – Constanţa, prin preşedinte Marcel Bouroş
8. 	Asociaţia Predania, prin preşedinte Gurgu Ionuţ
  9.	Asociaţia „Ortodoxia Tinerilor” prin preşedinte Claudiu Balan
10. 	Fundaţia Creştină „Părintele Arsenie Boca”, prin reprezentant Cristian Filip
11. 	Fundaţia Sfinţii Închisorilor, prin preşedinte Ioan  Şuţă
12. 	Asociaţia Meşterilor Populari din Moldova – Iaşi, prin preşedinte Marcel Lutic
13. 	Asociaţia Basarabii prin vice-preşedinte Mihail-Răzvan Vastea
14. 	Asociaţia Civic Media, prin preşedinte fondator Victor Roncea
15. 	Asociaţia Medicală Concordia 2006, prin preşedinte dr. Cristian Păsălău
16. 	Asociaţia Creştin Ortodoxă Mama Olga, prin preşedinte Ciprian Arsene
17. 	Fundaţia Sfinţii Martirii Brâncoveni Suceava, prin vicepreşedinte inginer Constantin Barariu
18. 	Asociaţia ProVita Bucovina prin preşedinte avocat Marcel Balaţchi
19. 	Mişcarea Naţională de Rezistenţă - filiala Mehedinţi, prin preşedinte magistrat Alexandru Moleanu
20. 	Asociaţia Tradiţia Românească, prin reprezentant Elena Alexa
21. 	Asociaţia Tinerilor Ortodocşi „Orthograffiti”, prin membru fondator Laurenţiu Dumitru
22. 	Asociaţia „În Munţii Neamţului”,  prin preşedinte Neculai Luca



