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Societatea civilă îi cere președintelui Klaus Iohannis sancționarea agresiunii 
ruse în Ucraina 

 

 
La oră de la lansare, petiția prin care societatea civilă îi cere președintelui Klaus 
Iohannis sancționarea agresiunii ruse în Ucraina a trecut de 1500 de semnatari pe 
platforma Declic.  
 

Petiția, inițiată de avocatul Dumitru Dobrev, este semnată de scriitori, juriști, profesori, 
sociologi, activiști civici, între care se numără Mircea Cărtărescu, Dan Lungu, Radu 
Vancu, Valeriu Nicolae.  
 

 
 

Care sunt solicitările semnatarilor:  
 
 
În fața războiului de ocupație dus în prezent de Federația Rusă în Ucraina, noi, 
subsemnații, vă solicităm o poziție fermă a României de susținere a poporului 
ucrainean în lupta sa pentru apărarea teritoriului său, atât prin măsuri luate de 
autoritățile române, cât și prin poziții în cadrul instituțiilor europene și internaționale. 
 

Vă solicităm să analizați în cel mai scurt timp posibil și să adoptați următoarele măsuri:  
 

 

1. Închiderea spațiului aerian al României pentru toate aeronavele civile ale 
Federației Ruse.  

2. Oferirea de sprijin concret armatei ucrainene în armament defensiv.  
3. Sprijin urgent, consistent pentru refugiați, constând în cazare temporară în 

clădiri, nu în corturi, hrană, produse de igienă, transport către aeroporturile mari 
pentru cei care doar tranzitează România.  

4. Ajutor sanitar și umanitar pentru organizațiile ucrainene și internaționale care 
se ocupă de refugiați, inclusiv de cei dislocați intern.  

https://campaniamea.declic.ro/petitions/klaus-iohannis-sanctionati-agresiunea-rusa-in-ucraina-acum
https://campaniamea.declic.ro/petitions/klaus-iohannis-sanctionati-agresiunea-rusa-in-ucraina-acum


5. Eliminarea condiției de a prezenta o procură semnată de tați pentru mamele 
care ajung la graniță pentru copii. Nimeni nu merge la notar în timpul unui război 
în care se trage cu rachete.  

6. Suspendarea acordării de vize pentru toți cetățenii Federației Ruse pe perioada 
războiului.  

7. Eliminarea de urgență a Rusiei din sistemul internațional SWIFT.  
8. Expulzarea Ambasadorului Federației Ruse la București, Valery Kuzmin, care 

răspândește fake news și dezinformare într-un stat al Uniunii Europene.  
9. Modificarea de urgență a O.G. 42/1997 privind transportul maritim și căile 

navigabile interioare, art 17, astfel încât să nu se mai permită navelor sub 
pavilion al Federației Ruse să acosteze în porturile maritime și fluviale 
românești, pe perioada războiului.  

10. Sechestrarea tuturor bunurilor mobile și imobile care nu au statut diplomatic de 
pe teritoriul României, aparținând Federației Ruse, oligarhilor cunoscuți și 
marilor companii de stat ruse, pe perioada războiului.  

 

În calitate de români și de europeni, vă cerem ca România să fie alături de Ucraina în 
aceste zile cumplite pentru poporul vecin nouă.  
 

Petiția se găsește la linkul:  
 
https://campaniamea.declic.ro/petitions/klaus-iohannis-sanctionati-agresiunea-rusa-
in-ucraina-acum?fbclid=IwAR3o-
csd8lXbxe4AiyOoHQA2L4xgMsk4yfy7ptFdLtbPwVBobvDj64h0Lbg 
 
 

Cu stimă,  

Av. Dumitru DOBREV 

Tel: 0744199499 
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