
STATUL MAJOR AL APĂRĂRII
Strada Izvor, nr.110, 
sector 5, București
cod poștal 050564

Către conducerea STATULUI MAJOR AL APĂRĂRII
din   ROMÂNIA

Eu ..................................................... (numele și prenumele) posesor
al  C.I.  Seria  .........  Nr.  .....................  ,  cu  adresa de corespondență
menționată pe plicul remis către STATUL MAJOR AL APĂRĂRII prin Poștă
cu confirmare de primire , 

În baza  art.  55 (1) și  art.  118 (1) din  Constituția României ,  în
calitate de cetățean român beneficiar al drepturilor și obligațiilor legale ,
vă  somez să  răspundeți  cu  DA sau  NU la  următoarea  întrebare  de
interes național pentru români :

Va intra Armata Română și implicit Națiunea Română în război
alături de Ucraina , 

în  posibilul  conflict  armat  cu  Rusia  ,  ca  urmare  a  ACORDULUI  din  5
septembrie 2020 între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei
privind cooperarea în domeniul     tehnico-militar  ,  publicat  în  MONITORUL
OFICIAL nr. 712 din 19 iulie 2021 semnat de  Nicolae-Ionel Ciucă ministrul
apărării  naționale  la  aceea  dată  (ACTUAL  prim-ministru)  ,  aprobat  de
PARLAMENTUL ROMÂNIEI prin LEGEA nr. 199 din 16 iulie 2021 și promulgat
de  către  PREȘEDINTELE  ROMÂNIEI  KLAUS-WERNER  IOHANNIS prin
DECRETUL nr. 848 din 16 iulie 2021 , 

fără acordul Poporului Român prin referendum național ?

Vă aduc la cunoștință că prin conținutul acordului în întregul lui și în special prin
Art. 2 , punctele 2. „Părțile pot conveni cooperarea și în  alte domenii de
interes  reciproc.” și  3. „Conținutul  și  formele  cooperării  în  domeniile  sus-
menționate  vor  fi  aprobate  de  autoritățile  competente  ale  părților  prin
încheierea de  înțelegeri și protocoale adiționale.”  nu se respectă toate
celelalte  Acorduri  și  Tratatate  Internaționale  din  domeniul  militar
încheiate cu alte state și nici aderarea la NATO , toate acestea dovedind
că Acordul cu Ucraina este un ACT DE TRĂDARE care are ca SCOP fapta
prevăzută de Codul Penal la Art. 394 lit. a) provocare de război contra țării sau
de  înlesnire  a  ocupației  militare  străine; -  faptă  care  se  pedepsește  cu
închisoarea de la 10 la 20 de ani .

Data ......................                             Semnătura, .....................


