
 

 

 

 

 

Vaccinarea OBLIGATORIE a copiilor și adulților. 

Un ABUZ împotriva drepturilor omului 

și o procedură medicală cu RISCURI URIAŞE  

pe care le PUTEȚI PREVENI 

 

Vaccinarea obligatorie, ca de altfel orice tratament medical  

efectuat fără consimțământ exprimat expres, încalcă principii fundamentale prevăzute în 

Constituţia României, Tratatele și Convențiile internaționale,  

Codul deontologic al medicilor, juramântul lui Hipocrate, Drepturile pacientului. 

 

Acest ghid conține date oficiale care demonstrează că: 

 Introducerea obligativităţii vaccinării pentru copii şi adulţi  

 NU poate creşte gradul de protecţie a populaţiei.   

 Sunt boli eradicate de peste 25 de ani sau necontagioase. 

 Vaccinul ROR nu poate eradica rujeola, care reapare ciclic la 4-5 ani indiferent de ratele de 

vaccinare, inclusiv în populaţia vaccinată.  

 Toate vaccinurile implică riscuri majore pentru omul sănătos, menționate în prospect și confirmate de 

practica medicală: invaliditate permanentă, moarte subită a sugarului. 

 Persoanele nevaccinate NU reprezintă un pericol pentru ceilalți. 

 Legea obligativității vaccinării creează premizele unor abuzuri grave, întrucât schema de vaccinare, 

declararea epidemiilor și categoriile de populație vaccinabile pot fi stabilite / modificate printr-un 

simplu ordin de ministru. 

 

 

 

 

 

București, noiembrie 2017 
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Stimată Doamnă Deputat, 

Stimate Domnule Deputat, 

 

După 28 de ani de exercițiu democratic, asistăm la cel mai mare examen pe care  

Democrația românească îl are de dat. 

DOMNIA VOASTRĂ aveți privilegiul și uriașa responsabilitate de a fi parte a acestui proces.  

Votul asupra Legii vaccinării obligatorii va deveni fie dovada maturității democrației din România, fie primul 

pas în instalarea unui nou regim totalitar, în care libertatea de conștiință a cetățeanului și supremația 

individului asupra propriului corp vor fi înlocuite de proceduri medicale obligatorii; în care dreptul la 

educație și dreptul la informare vor fi îngrădite de o lege cu precedent numai în regimul nazist. 

O lege care impune vaccinarea fără consimțământ atât a copiilor cât și a adulților ar încălca Constituția 

României și Convențiile internaționale privind drepturile omului.  

Vaccinurile prevăzute în calendarul național de vaccinare pentru copii, precum și cele administrate întregii 

populații în situații epidemiologice speciale vor fi stabilite printr-un simplu ordin al ministrului sănătății. 

Se creează astfel premizele unei vaccinări nelimitate și necontrolate de forul legislativ. 

O astfel de lege ar anula dreptul părinților de a-și proteja copiii. 

O astfel de lege i-ar transforma pe medici în simple instrumente, anulându-le competența profesională și 

rolul de gardieni ai sănătății pacientului. 

Fiind o măsură EXTREMĂ, ce presupune îngrădirea unor drepturi şi libertăţi fundamentale ale 

fiinţei umane, în cazul în care o astfel de măsură s-ar putea justifica, s-ar putea face doar în 

CONTEXTUL UNEI PROBLEME DE SĂNĂTATE PUBLICĂ INDUBITABILĂ ŞI DE 

PROPORŢII CATASTROFALE,  

dovedită ştiinţific şi în deplin consens al întregului corp medical. 

În nicio țară europeană vaccinarea adulților nu este obligatorie, iar în marea majoritate a țărilor 

europene vaccinarea copiilor este opţională. 

Votați în favoarea democrației! 

Asigurați-vă că cetăţeanul român și medicii acestei țări au în continuare dreptul de a decide cu privire la 

o procedură medicală care, conform prospectelor, are potențiale  

efecte adverse extrem de grave. 

 

 

 

Vă mulțumim! 

 

 

Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă  Lector Univ. Dr. Costel Stanciu  Cristian Filip  

Președinte APC    Președinte Alianța Părinților 

Irina Thiery     George Stoian 

Președinte Lion Mentor    Consiliu Director PDI 
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1. FALSA problemă de sănătate publică în România  

Vaccinuri obligatorii pentru boli NECONTAGIOASE sau cu incidență 0 

 

Proiectul legii vaccinării obligatorii prevede 8 vaccinuri obligatorii pentru copii, condiție a accesului 

în colectivitate (școli, gradinițe, etc). 

 

Fiind o măsură EXTREMĂ, ce presupune îngrădirea unor drepturi şi libertăţi fundamentale ale 

fiinţei umane, în cazul în care o astfel de măsură s-ar putea justifica, s-ar putea face doar 

în CONTEXTUL UNEI PROBLEME DE SĂNĂTATE PUBLICĂ INDUBITABILĂ ŞI 

DE PROPORŢII CATASTROFALE,  

dovedită ştiinţific şi în deplin consens al întregului corp medical. 

 

Analiza de mai jos se bazează în totalitate pe date furnizate în  

RAPOARTELE ANUALE ALE CENTRULUI NATIONAL DE SUPRAVEGHERE ȘI 

CONTROL A BOLILOR TRANSMISIBILE (CNSCBT)  

Boala  România, PERIOADA  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DIFTERIA CAZURI 0 0 0 0 0 0 0 0 -  

DECESE 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

POLIOMIELITĂ CAZURI 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

DECESE 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

TUSE CONVULSIVĂ CAZURI 10 29 86 83 57 87 98 72 - 

DECESE 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

OREION CAZURI 784 286 202 163 98 107 32 95 - 

DECESE 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

HEPATITA B CAZURI 596 506 431 362 307 249 229 196 - 

DECESE 0 0 0 6 3 0 0 0 - 

TETANOS 

(NECONTAGIOASĂ) 

CAZURI 9 9 20 7 6 3 7 7 - 

DECESE 5 5 11 5 6 0 5 4 - 

RUBEOLA CAZURI 603 350 3917 20812 105 30 8 13 - 

DECESE 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

RUJEOLA CAZURI 8 193 4784 7450 1159 59 7 2.435 7269 

DECESE 0 1 1 1 1 0 0 35 de decese din 

care doar la 10 s-a 

confirmat rujeolă 

Sursa: www.cnscbt.ro 

 

Aceste date arată că nu există o problemă de sănătate publică 

ce ar justifica vaccinarea obligatorie și interzicerea accesului în colectivitate a 

persoanelor nevaccinate. 

 

http://www.cnscbt.ro/
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1.1. TETANOSUL. O boală NECONTAGIOASĂ  

Tetanosul nu poate fi “luat” de la colegul de clasă, pentru că 

TETANOSUL NU ESTE O BOALĂ CONTAGIOASĂ. 

“Tetanosul NU este provocat de un virus.”  
(Sursa: Recomandări de vaccinare în pediatrie, Editura Medicală Amaltea 2012) 

Tetanosul este o boală dobândită de la răni adânci contaminate cu spori de Clostridium Tetani, care fac parte 

dintr-o categorie de bacterii responsabile pentru eliminarea din corp a ceea ce este mort (Leichenteile). La 

anumite răni, acești agenți patogeni pot elibera toxine tetanice. 

Vaccinarea nu garantează imunizarea: 

“Ca toate vaccinurile, Vaccin tetanic adsorbit poate să nu protejeze complet toate 

persoanele vaccinate.” 
(Prospect Vaccin tetanic adsorbit (VTA), https://www.anm.ro/_/_PRO/pro_6994_24.11.06.pdf?anmPage=1539&ID=30781 

În ultimii 5 ani s-a înregistrat un maxim anual de 7 cazuri. 
(Sursa:  Raportul CNSCBT pentru anul 2016 privind Analiza evoluției bolilor transmisibile aflate în supraveghere) 

Persoana bolnavă de tetanos NU reprezintă un pericol pentru ceilalţi membri ai comunităţii. 

  

În consecință, nu există o problemă de sănătate publică 

ce ar justifica vaccinarea obligatorie a populației. 

    

1.2. DIFTERIA. Incidenţă 0 (zero). Vaccinul NU previne infectarea   

 

 1990 → prezent 

0 (ZERO) cazuri de difterie în România 

(Sursa:  Raportul CNSCBT pentru anul 2016 privind Analiza evoluției bolilor transmisibile aflate în supraveghere) 

Vaccinul difteric NU previne infectarea şi transmiterea bacteriei asociate cu difteria. 

Raportul Centrului European pentru Controlul Bolilor, arată cu referire la vaccinul trivalent DTaP: 

“Vaccinul protejează efectiv împotriva efectelor exotoxinei produse de C. diphtheria şi C. ulcerans, dar 

persoanele vaccinate încă pot fi infectate cu bacteriile, devenind purtători asimptomatici ai tulpinilor 

producătoare de toxine şi le pot transmite altora.” 
(https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/diphtheria-spain-rapid-risk-assessment-june-2015.pdf) 

 

„Nu este ceva neobişnuit un caz de difterie apărut într-o populaţie cu rată mare de protecţie (prin vaccinare 

– n.red.) deoarece cei vaccinaţi pot fi purtători asimptomatici ai bacteriei toxigene Corynebacterium 

diphtheriae”. 
(Sursa: Raportul Centrului European pentru Controlul Bolilor, referitor la un caz de deces în Spania cauzat de infectarea cu difterie a unui copil de 6 ani) 

Aşadar, vaccinul este conceput pentru protecția personală, care este însă una limitată, favorizând riscul de 

a-i infecta pe ceilalţi. 

Acest fapt vine în contradicţie flagrantă cu principiul creşterii protecţiei comunităţii care stă la baza 

impunerii obligativităţii. 

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/diphtheria-spain-rapid-risk-assessment-june-2015.pdf
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Decizia de nevaccinare nu afectează decât eventual persoana în cauză. 

“Niciun vaccin nu poate conferi protecţie completă, pe toată durata vieţii, la toate 

persoanele vaccinate.” 

(Sursa: Prospect vaccin diftero - tetano - pertussis acellular, ttps://www.anm.ro/_/_PRO/pro_2707_10.08.10.pdf?anmPage=20&ID=387) 

Conform literaturii de specialitate, imunitatea conferită de vaccin scade progresiv şi nu poate depăşi 10 ani. 

În consecinţă, având în vedere că ultimul rapel conform schemei de vaccinare actuale este realizat la 14 ani, 

un simplu calcul matematic arată că doar persoanele sub 24 ani sunt potenţial protejate (deci peste 66% din 

populaţia României NU este protejată vaccinal).  

În ciuda faptului că cea mai mare parte a populaţiei României este practic neprotejată 

vaccinal, DE 28 DE ANI, INCIDENŢA BOLII ESTE 0 (ZERO). 

În consecință, NU există o problemă de sănătate publică  

ce ar justifica vaccinarea obligatorie a populației. 

 

1.3 . TUSEA CONVULSIVĂ. Un vaccin controversat în lumea medicală 

2009 – 2016: SUB 100 de cazuri anual 

0 (zero) decese asociate cu tusea convulsivă 

20% - 80% dintre bolnavi erau vaccinați 

În consecință, NU există o problemă de sănătate publică 

ce ar justifica vaccinarea obligatorie a populației. 

În schimb există riscuri notabile asociate vaccinării! 

România   PERIOADA 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TUSE 

CONVULSIVĂ 

CAZURI 10 29 86 83 57 87 98 72 

CAZURI 

VACCINATE 

80% 20% 26,7% 28% 32% 32% 29% 19% 

(Sursa: www.cnscbt.ro) 

Rata mare de ÎMBOLNĂVIRI CU TUSE CONVULSIVĂ ÎN RÂNDUL PERSOANELOR 

VACCINATE, între 20% şi 80%, se corelează cu datele obţinute de FDA (U.S. Food and Drug 

Administration) în urma unui studiu efectuat în anul 2013. 

Concluzia acestui studiu este că, deşi persoanele vaccinate împotriva tusei convulsive ar putea fi protejate 

împotriva acestei boli, ei devin purtători ai bacteriei pentru o perioadă de până la 6 săptămâni, chiar 

dacă nu întotdeauna manifestă boala, fiind CONTAGIOŞI pentru ceilalţi. 
(Sursa: https://web.archive.org/web/20131130004447/https:/www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm376937.htm) 

Mai mult, întâlnirea din 2013 a consiliului ştiinţific al CDC (Center for Diseases Control din Statele Unite, 

echivalentul Centrului Naţional de Supraveghere şi Control a Bolilor Transmisibile) a evidenţiat date 

alarmante: variantele de pertussis (tulpini negative PRN) care circulă în prezent în SUA au dobândit 

un avantaj selectiv pentru a infecta persoanele care sunt la zi cu rapelurile DTPa. 
(sursa: https://www.cdc.gov/maso/facm/pdfs/BSCOID/2013121112_BSCOID_Minutes.pdf - pagina 6) 

http://www.cnscbt.ro/
https://web.archive.org/web/20131130004447/https:/www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm376937.htm
https://www.cdc.gov/maso/facm/pdfs/BSCOID/2013121112_BSCOID_Minutes.pdf%20-%20pagina%206
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Aşadar persoanele care sunt vaccinate la zi sunt mai susceptibile de a fi infectate şi deci 

contagioase, decât persoanele nevaccinate. 

De asemenea, s-a constatat că prin vaccinarea excesivă împotriva bacteriei Bordetella Pertussis a avut loc o 

translocare a infecţiozităţii cu Bordetella Parapertussis, care poate fi chiar fatală şi împotriva căreia nu 

se vaccinează.  
(Sursa: https://www.medscape.com/viewarticle/482815_3) 

 

În consecinţă ținând cont de dovezile științifice și datele statistice: 

 Vaccinarea împotriva tusei convulsive are eficiență redusă și crește în timp 

vulnerabilitatea la boală. 

 Riscurile asociate vaccinării DTaP sunt mai mari decât protecția limitată pe 

care eventual vaccinul ar oferi-o. 
  

1.4. POLIOMIELITA. O boală cu incidență 0 (zero)   

România este declarată ţară liberă de poliomielită. 

1993 → prezent 

0 (ZERO) cazuri de poliomielită. 

În consecință, NU există o problemă de sănătate publică  

ce ar justifica vaccinarea obligatorie a populației. 

În lume continuă însă să apară cazuri de poliomielita indusă de virusul provenit din vaccin, pentru că 

virusul sălbatic mai există în lume doar în câteva țări.  

Vorbim deci de o boală întreținută artificial, prin vaccinare. 

În Ucraina, în anul 2015, s-au raportat două cazuri de poliomielită provocate de virusul vaccinal. 
(Sursa: OMS, http://www.who.int/csr/don/01-september-2015-polio/en/) 

Documente oficiale din anii 2000 ale OMS şi CDC recunosc această realitate referitoare la vaccinul oral cu 

virus poliomielitic atenuat, care a făcut multe victime după ce a fost folosit în India şi ţările africane, unde 

au existat multe cazuri de poliomielită rezultate tocmai în urma vaccinării. 
(Sursă: http://usatoday30.usatoday.com/news/world/2009-08-14-nigeria-polio_N.htm) 

 

 

1.5. HEPATITĂ B. O boală cu transmitere sexuală pentru care se vaccinează nou-născuţii  

Virusul se transmite prin: fluide şi produse de sânge, obiecte contaminate utilizate la consumatorii de 

droguri, tatuaje, piercing, acupunctură, instrumentar chirurgical insuficient sterilizat, puncţii, arsuri 

sau contact sexual. 

Hepatita B NU se răspândeşte într-un cadru comunitar, în special în rândul copiilor care nu au şanse să 

se angajeze în comportamente cu risc sporit – sex, consum de droguri. 

Admiterea la şcoală nu este interzisă pentru copiii bolnavi cronici de hepatită B. 

Interzicerea admiterii la şcoală pentru cei care sunt pur şi simplu nevaccinaţi - şi  nici măcar nu transportă 

hepatita B - ar constitui o ABSURDITATE MEDICALĂ şi o discriminare ilogică şi inadmisibilă. 

http://usatoday30.usatoday.com/news/world/2009-08-14-nigeria-polio_N.htm
http://usatoday30.usatoday.com/news/world/2009-08-14-nigeria-polio_N.htm
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Incidenţa hepatitei B a scăzut în mod constant în perioada 2009 – 2016 de la 596 de cazuri (2009) la 196 de 

cazuri (2016). 

În privința oportunității vaccinării personalului medical contra hepatitei B, transmiterea bolii de la PACIENT 

la MEDIC şi de la MEDIC la PACIENT este IMPOSIBILĂ dacă medicul respectă normele fireşti de igienă 

a actului medical. 

În consecință, NU există o problemă de sănătate publică 

ce ar justifica vaccinarea obligatorie a populației. 

 

Conexiunea dintre vaccinul anti hepatită B și scleroza multiplă 

Între 1994 și 1997, în Franța, în contextul unei vaccinări masive a populației, peste 20 de milioane de francezi 

s-au vaccinat contra hepatitei B.  

Un studiu bazat pe datele furnizate de Sistemul de Farmacovigilență din Franța (ANSM) și Casa Națională 

de Asigurări de Sănătate din Franța a confirmat o corelație clară la nivel național între numărul de 

persoane vaccinate și numărul de cazuri de scleroză multiplă declarate în primii doi ani după vaccinare. 

Până în 1993, deci înainte de derularea campaniei de vaccinare, se înregistrau aproximativ 2.500 de cazuri 

de scheloză multiplă anual. 

Începând cu 1996 a crescut progresiv numărul de cazuri până la aproximativ 4.500 (în 2003), acest nivel 

menținându-se constant în continuare. 

 

1.6. OREIONUL. Între posibil și probabil    

În anul 2016, din totalul celor 643 de cazuri clasificate drept oreion conform definiției de caz din 

metodologie 

95 au fost confirmate 

178 au fost declarate probabile 

370 au fost declarate posibile 

2009 → 2016: 0 (zero) decese 

În ceea ce privește eficiența vaccinului, datele oficiale arată o rată mare de îmbolnăviri în rândul 

persoanelor vaccinate.  

România  PERIOADA 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

OREION CAZURI 784 286 202 163 98 107 32 95 

 CAZURI 

VACCINATE 

Date 

inexistente 

Date 

inexistente 

Date 

inexistente 

Date 

inexistente 

Date 

inexistente 
63,5% 37,7% 39,03% 

(Sursa: Raportul CNSCBT pentru anul 2016 privind Analiza evoluției bolilor transmisibile aflate în supraveghere) 

 

În consecință, NU există o problemă de sănătate publică  

ce ar justifica vaccinarea obligatorie a populației.  
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1.7. RUBEOLA. Vaccinul este cultivat pe celule de fetus uman avortat  

 

Nu se cunosc cazuri de îmbolnăviri grave cu rubeolă, incidenţa fiind şi foarte redusă: 

2014: 30 de cazuri    2015: 8 cazuri   2016: 13 cazuri 

2009 → 2016: 0 decese 

 

În consecință, NU există o problemă de sănătate publică  

ce ar justifica vaccinarea obligatorie a populației. 

 

În schimb, în decizia de vaccinare anti-rubeolică în cazul copiilor și al oricărei alte categorii de populație, 

trebuie să se țină cont și de următoarele informații: 

 Vaccinarea ROR are, conform prospectului, riscuri semnificative pentru sănătatea pacientului. 

 Vaccinul rubeolic din componența trivaccinului ROR este cultivat (cf. prospect) pe  

celule MSC-5, adică celule pulmonare de fetus uman avortat viu. 

 

 

Chiar dacă încă nu există consens medical în acest sens, ipotezele de lucru consideră  

prezența în vaccinuri a ADN-ului fetal uman rezidual ca și 

cauză probabilă a tulburărilor din spectrul autist. 

(Sursa:http://soundchoice.org/wp-content/uploads/2012/08/DNA_Contaminants_in_Vaccines_Can_Integrate_Into_Childrens_Genes.pdf) 

 

 

Ținând cont de informațiile oferite de prospect,  

decizia de vaccinare trebuie să fie una individuală,  

la recomandarea expresă a medicului curant, întrucât riscurile asociate vaccinării ROR 

pot fi mai mari decât protecția negarantată pe care vaccinul ar oferi-o. 

 

 

 

 

 

  

http://soundchoice.org/wp-content/uploads/2012/08/DNA_Contaminants_in_Vaccines_Can_Integrate_Into_Childrens_Genes.pdf
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2. RUJEOLA 

2.1. EPIDEMIA de RUJEOLĂ 2016-2017. O analiză OBIECTIVĂ a cifrelor  

 

În mod atipic, în anul 2017, pentru prima dată în raportările oficiale care se fac ANUAL, se ÎNSUMEAZĂ 

cifre din DOI ANI:  

2435 cazuri înregistrate în 2016 + 7269 cazuri înregistrate în 2017 = 9704 cazuri de rujeolă 

N.B.: Declararea oficală a epidemiei de rujeolă coincide cu lansarea primelor inițiative legate de o lege a 

vaccinării obligatorii în România. 

 

În cadrul epidemiei actuale de rujeolă din România au fost raportate 35 de decese la persoane care nu se 

calificau pentru vaccinare, din cauza vârstei sau a condiţiei medicale preexistente. 

 

În documentele oficiale doar în 10 cazuri rujeola apare menţionată  

ca unul dintre factorii asociați la diagnosticul de deces. 

Aceste 10 persoane aveau o condiție medicală extrem de vulnerabilă:  

malnutriție, bronhopneumonie, retard psiho-motor, imunodepresie severă, anemie, sepsis ETC. 

  

În cazul celorlalte 25 de persoane declarate ca victime ale epidemiei de rujeolă, 

decesul a survenit ca urmare a ALTOR CONDIȚII PREEXISTENTE GRAVE,  

(atrezie esofagiană, rinichi polichistic bilateral, defect septal atrial, naștere prematură, sindrom convulsiv, 

tetraplagie spastică, malformație cardiacă congenitală, boală granulomatoasă cronică, tuberculoză, tetrapareză). 

RUJEOLA NU APARE ÎN DIAGNOSTICUL OFICIAL DE DECES. 

 

În tabelul din Anexa 1 de la finalul acestui document (pagina 23), având ca sursă site-ul CNSCBT, pot fi 

verificate toate aceste date. 
(Sursa: http://cnscbt.ro/index.php/informari-saptamanale/rujeola-1/682-situatia-deceselor-datorate-rujeolei-romania-2016-2017/file) 

 

Nicio statistică medicală nu realizează o corelaţie, fie şi minimală, între cazurile de rujeolă 

şi statusul social al bolnavilor: nivel de trai, acces la apă curentă şi canalizare, 

disponibilitatea şi calitatea hranei, mediu social, condiţii de locuire, etnie ETC. 

Numai o astfel de corelaţie ar putea genera o informaţie corectă privind apariţia bolii, 

precum existenţa unui fond de mizerie gravă sau malnutriție severă. 

 

Statusul vaccinal este o informaţie singulară care  

nu poate dovedi nicio relaţie cauzală cu apariţia bolii și consecințele associate acesteia. 
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În Notă de informare privind programul național de vaccinare transmisă de Ministerul Sănătății către 

cabinetul Primului Ministru se arată: 

“Prezența unor categorii de populație vulnerabile […]migratorie la nivel national și international. […] actuala 

epidemie înregistrată în România a debutat în județele Cluj și Bistrița la o populație de etnie rromă cu un genotip 

izolat din Italia (B3) sau din alte țări din Vestul Europei. Epidemiile anterioare (2011, 2015) din țara noastră au 

fost provocate de un alt genotip circulant de obicei în România.” 
(Sursa: http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2017/07/Raport-Guvern-vaccinare.pdf) 

 

Concluzia: boala și decesul se corelează cu sărăcia, mizeria și lipsa condițiilor decente de 

trai, precum și cu apartenența la un anumit grup etnic. 

 

 

Din punct de vedere statistic, numărul de decese asociat „epidemiei” de rujeolă din anii 2016-

2017 este cel puțin neobișnuit față de epidemiile similare anterioare, mortalitatea raportată la 

numărul de cazuri fiind de 1,6 până la 27 de ori (!!!) mai mare.  

 
Ani de referinţă Număr de cazuri Număr decese Mortalitate 

% 

1992-1994 40.610 91 0,224 

1996 - 1998 34.032 32 0,094 

2011 4.784 1 0,020 

2012 7.450 1 0,013 

2013 1.159 1 0,086 

2016 – 2017 9704 35 0,36 

 

 

Ce s-a întâmplat cu sistemul medical românesc dacă  

rata de mortalitate a crescut atât de îngrijorator, faţă de nivelul de acum 20 de ani? 

 

 

2.2. RUJEOLA: O boală ce nu poate fi eradicată nici cu o rată de vaccinare de 100%  

 

Studiul ESEN 2 efectuat în România în perioada 2001 – 2002 arată: 

 

Rata vaccinării 2001 - 2002 

 

Protecţie în rândul copiilor până în 5 ani 

(stabilită pe baza prezenţei anticorpilor) 

97% 61% 

Sursa: Adresa Ministerului Sănătăţii nr. EN 4971 / 27.12.2005, http://www.cdep.ro/interpel/2005/r791A.pdf 

 

Concluzie: Eficiența vaccinului este discutabilă, de vreme ce  

mai mult de o treime din populaţia vaccinată studiată NU este protejată prin vaccin. 

 

 

  

http://www.cdep.ro/interpel/2005/r791A.pdf
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2.3. Paradoxul rujeolei. Tendinţa de creştere a numărului de îmbolnăviri în rândul 

populaţiei vaccinate 

 

“Nerespectarea obiectivului de eliminare a rujeolei: 

paradoxul aparent al infecțiilor cu rujeolă este apariția la persoanele imunizate. 

Pe măsură ce ratele de imunizare ale rujeolei cresc la un nivel ridicat în populație, 

rujeola devine o boală a persoanelor imunizate." 

(Sursa: Poland and Jacobson (1994), http://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/619215) 

 

Studiile au stabilit că o fracţiune din populaţie are răspuns scăzut la vaccin. Persoanele cu răspuns redus 

sunt cei care răspund slab la prima doză a vaccinului împotriva rujeolei. Aceşti indivizi au apoi un răspuns 

imun slăbit la rapel şi s-au întors repede la grupul de "susceptibili" în decurs de 2-5 ani, în ciuda faptului că 

au fost complet vaccinaţi. 

Re-vaccinarea nu poate corecta reacţia scăzută: pare a fi o trăsătură imuno-genetică. 

Proporţia respondenţilor cu nivel scăzut de răspuns la copii a fost estimată la 4,7% în SUA.  

Studiile privind izbucnirea rujeolei în Quebec, Canada şi China atestă că încă apar epidemii de rujeolă, chiar 

şi atunci când rata vaccinării este la cel mai înalt nivel (95% - 97% - 99%). Acest lucru are drept cauză faptul 

că, chiar şi la cei care au nivel ridicat de răspuns la vaccinuri, anticorpii induși de vaccin scad în timp sau 

dispar complet.  

Imunitatea indusă de vaccin nu echivalează cu  

imunitatea pe toată durata vieţii dobândită după expunerea naturală. 

 

S-a constatat că persoanele vaccinate care dezvoltă rujeolă post-vaccinală sunt contagioase. De fapt, două 

epidemii majore de rujeolă în 2011 (în Quebec, Canada şi New York, New York) au fost reimportate de 

către persoanele vaccinate anterior. 
(Surse: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17339511, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23264672 ,  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24585562) 

 

Așadar, rujeola va continua să apară chiar şi dacă rata vaccinală ar atinge teoretic 100%. 

Lucru de altfel imposibil, pentru că întotdeauna vor exista persoane care nu se vor califica pentru vaccinare 

din cauza condiţiei medicale sau a vârstei. 

 

Există şi pentru România un studiu care atestă tendinţa de creştere a numărului de îmbolnăviri cu rujeolă în 

rândul persoanelor vaccinate. 

Studiul compară datele din trei epidemii de rujeolă (1986-1987, 1993, 1997), concluzia fiind că ponderea 

îmbolnăvirilor în rândul celor vaccinați creşte de la 21% (1986) la 54,5% (1998). 

 

http://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/619215
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17339511
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23264672
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24585562
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Sursa: http://www.maedica.org/articles/JMR/2005/2005_Vol3_No1-2/2005_Vol3_No1-2_pg13-19.pdf 

 

 

În concluzie, rujeola va continua să reapară şi la persoanele vaccinate  

în ponderi din ce în ce mai mari.  

O rată vaccinală crescută, nu va duce la o creştere a gradului de protecţie. 

În plus, vaccinul ROR este asociat cu unele dintre cele mai grave reacţii adverse  

PROVOCATE DE VACCINURI. 
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3. VACCINURILE NU SUNT SIGURE  

Pentru eficiența și siguranța vaccinurilor pe termen mediu şi lung NU există analize risc-beneficiu și cost-

beneficiu care să fi demonstrat beneficile vaccinurilor. NU a fost studiat potenţialul carcinogen şi mutagen al 

vaccinurilor. 

Vaccinurile plurivalente nu au trecut proba timpului. 

Vaccinurile  sunt  medicamente, nu bunuri de larg consum. 

Vaccinurile sunt înregistrate la Agenția Națională a Medicamentului, deci trebuie prescrise după o 

consultație medicală, de către un medic cu drept de liberă practică, doar dacă administrarea este oportună 

pentru pacient.  

(http://www.anm.ro/nomenclator/medicamente?dci=vaccin&page=15) 

 

FRECVENȚA REALĂ ȘI TIPUL REACȚIILOR ADVERSE POSTVACCINALE SUNT PRACTIC 

IMPOSIBIL DE EVALUAT CU PRECIZIE. 

În prospectul de vaccin Imovax Polio se menționează că studiile clinice înainte de punerea pe piață au fost 

facute pe loturi de 395, respectiv 205 copii. După care, vaccinul a fost considerat suficient de sigur pentru a 

fi utilizat în vaccinarea de masă. 

După punerea pe piață, au aparut noi reacții adverse. 
(Sursa: https://www.anm.ro/_/_RCP/rcp_4596_27.04.12.pdf) 

 

Vaccinurile sunt într-un continuu studiu clinic făcut pe populația care le primește. 

 

În mod oficial reacțiile adverse apărute după punerea pe piață a unui vaccin trebuie raportate prin completarea 

fișei RAPI (Reacţii Adverse Post-vaccinale Indezirabile) şi trimiterea la CNSCBT. Acest lucru se întâmplă 

doar în măsura în care medicul recunoaște legătura între vaccin și reacția adversă și este familiarizat cu 

procedura de raportare. Lucru care se întâmplă foarte rar în România. (vezi pagina 17) 

 

3.1 Efecte adverse menționate în PROSPECTE 

 

Lista reacțiilor adverse potențiale menționate în prospectele oricărui vaccin este impresionantă. 

 

PARALIZII, ENCEFALOPATII (AFECTĂRI ALE CREIERULUI), ȘOC ANAFILACTIC,  

MOARTEA SUBITĂ A SUGARULUI,   

AFECȚIUNI ALE SISTEMULUI NERVOS ȘI SANGVIN,  

SINDROM GUILLAIN-BARRÉ, MIELITĂ TRANSVERSĂ, 

COMĂ, DECES ETC. 

 

La nivelul de cunoaștere medicală actual, nu avem metode să prevedem care persoane sunt 

vulnerabile și vor dezvolta efecte nedorite și care nu.  

 

Avem dreptul de a constrânge un OM SĂNĂTOS  

să se expună unui astfel de risc? 

http://www.anm.ro/nomenclator/medicamente?dci=vaccin&page=15
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Reacții adverse posibile conform prospectului 

Vaccinul ROR - RUBEOLĂ, OREION, RUJEOLĂ 

Durere şi umflare la locul injectării, febră mai mare de 39,5 °C, erupţii, infecţii ale căilor respiratorii superioare, infecţii ale 

urechii medii, mărire a ganglionilor (de la nivelul gâtului, axilei sau regiunii inghinale), pierderea poftei de mâncare, 

nervozitate, plâns anormal, insomnia, conjunctivite, bronşite, tuse, mărirea glandelor salivare (glande situate la nivelul 

obrazului), diaree, vărsături, convulsii cu febră, reacţii alergice. 

!!! După punerea pe piaţă a Priorix au fost raportate: 

 dureri ale articulaţiilor şi ale muşchilor, pete purpurii sau roşii-maronii sub piele  

 sângerări apărute mai uşor decât normal cauzate de scăderea numărului de trombocite 

 reacţii alergice neaşteptate 

 infecţie sau inflamare a creierului, măduvei spinării şi a nervilor periferici având ca rezultat 

dificultate temporară la mers (instabilitate) şi/sau pierderea temporară a controlului asupra 

mişcărilor corpului,  

 inflamarea unor nervi, incluzând posibile senzaţii de amorţirea extremităţilor sau  

pierderea senzaţiilor sau a mişcărilor normale (sindrom Guillain-Barre) 

 îngustarea sau blocajul unor vase de sânge 
 eritem polimorf (simptomele sunt: pete roşii, asemănătoare erupţiei din rujeolă, care apar pe 

membre şi uneori pe faţă şi pe restul corpului, însoţite de mâncărimi frecvente) 

 simptome asemănătoare rujeolei şi oreionului  

(inclusiv umflare dureroasă, trecătoare a testiculelor şi ganglioni umflaţi la nivelul gâtului) 
Sursa: https://www.anm.ro/_/_PRO/pro_4820_20.07.12.pdf) 

 

Studiile arată o corelație directă între numarul de doze de vaccin administrate sugarilor și rata 

mortalității:  

la o doză de vaccin, mortalitatea este de 3,9%;  

cu cât numărul de doze de vaccin crește, crește și mortalitatea. 
 

 

(Sursa: Vaccine Adverse Event Reporting System, SUA. http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0960327112440111 ) 

 

Japonia a renunțat la utilizarea vaccinului MMR (ROR) după ce o analiză a vaccinărilor pe o perioadă de trei 

luni după vaccinare a arătat că 1 din fiecare 900 de copii se confrunta cu probleme grave.  

Incidența a fost de peste 2.000 de ori mai mare decât rata anticipată. 

S-a trecut la un alt vaccin ROR în octombrie 1991, dar incidența de copii afectați a fost tot ridicată: 1 la 1.755. 

În 1993, Japonia a renunțat la cerința vacinării copiiilor împotriva rujeolei sau a rubeolei. 
 (Sursa: http://www.dailymail.co.uk/health/article-17509/Why-Japan-banned-MMR-vaccine.html#ixzz4gaUEFd7t ) 

http://www.dailymail.co.uk/health/article-17509/Why-Japan-banned-MMR-vaccine.html#ixzz4gaUEFd7t
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3.2. CONȚINUTUL DE ADN UMAN ȘI ANIMAL. EXCIPIENȚI NEUROTOXICI  

Pentru producția industrială a vaccinurilor, virusul vaccinal este cultivat pe:   

 culturi de celule animale; conform prospectului, virusul polio este cultivat pe celule VERO, adică 

celule de rinichi de maimuță, iar virusul rujeolic pe celule de la embrion de pui de găină) 

 celule diploide umane, adică embrion uman avortat; vaccinul rubeolic este cultivat pe celule  

MSC-5 conf. prospectului, ceea ce înseamna celule pulmonare de embrion uman avortat viu. 

Excipienți prezenți în vaccinuri: hidroxid de aluminiu, fosfat de aluminiu, sulfat hidroxifosfat amorf de 

aluminiu, thimerosal – compus al mercurului, formaldehidă, glutamat etc.  

Aceste subtanțe fac obiectul unor reglementări speciale privind utilizarea, din cauza toxicității crescute 

asupra organismului uman. De aceea prezența lor în vaccinuri aduce un important semn de întrebare asupra 

siguranței vaccinurilor. 

De altfel, este un fapt general recunoscut că cercetătorii încearcă să gasească formule mai sigure tocmai din 

cauza pericolului pe care aceste substanțe îl reprezintă pentru om. 

„Sindromul Shoenfeld”este o nouă afecţiune autoimună a cărei declanșare este atribuită de către cercetători 

adjuvanţilor din vaccinuri.  
(Sursa: http://www.viata-medicala.ro/*articleID_8054-dArt.html) 

 

3.3. VICTIME ALE VACCINĂRII. DESPĂGUBIRI. JURISPRUDENȚĂ 

Cele mai multe procese ce au ca obiect reacțiile adverse la vaccinare au drept motivație autismul, moartea 

subită sau decesul survenit ca urmare a complicațiilor provocate de vaccin. 

 

AUTISM. În anul 2010 o familie din SUA a primit în urma unui caz de autism provocat de vaccinare 1.5 

milioane de $ compensații echivalente primului an de invaliditate, plus 500.000 de dolari anual, pe toată durata 

vieții, pentru îngrijirea copilului cu autism provocat de vaccinul MMR (ROR).  

(Sursa: https://www.cbsnews.com/news/family-to-receive-15m-plus-in-first-ever-vaccine-autism-court-award/) 

 

DECES. Curtea suprema din Spania a concluzionat ca vaccinul HPV a provocat moartea unei tinere. 

(Sursa: http://vaccineimpact.com/2017/spain-high-court-rules-hpv-vaccine-caused-death-of-young-woman/) 

 

Departamentul guvernamental al SUA pentru Administrarea Resurselor şi Servicii de Sănătate a anunțat 

că la încheierea anului fiscal 2017, valoarea compensațiilor acordate pentru vătămări corporale indivizilor afectați 

de vaccinuri se ridică la peste 142 milioane dolari SUA. Aceasta acoperă cele 377 de cazuri care până în prezent 

au reuşit să obţină despăgubiri în anul 2017. Până la încheierea proceselor aflate pe rol, este de așteptat ca valoarea 

compensațiilor aferente anului 2017 să depășească 220 milioane de dolari. 
(Sursa: https://globalfreedommovement.org/whopping-vaccine-injury-payouts-for-us-fiscal-year-2017-released/ 

 

În data de 21 iunie a acestui an CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE a stabilit că vaccinurile 

pot fi considerate responsabile pentru îmbolnăvirea unei persoane, chiar în absența unor dovezi clare. 

Decizia Curții arată că atâta timp cât persoana în cauză avea o stare de sănătate bună înainte de vaccinare și post 

vaccinare suferă o anumită boală, atunci vaccinul va fi considerat factor declanșator al acelei boli.  

„Vaccinurile nu întrunesc standardele de siguranță care sunt de așteptat în mod normal.” 
(https://www.apnews.com/b0dd5e7933564f45bd3f4d55eedd40ae)  

https://www.cbsnews.com/news/family-to-receive-15m-plus-in-first-ever-vaccine-autism-court-award/
http://vaccineimpact.com/2017/spain-high-court-rules-hpv-vaccine-caused-death-of-young-woman/
https://globalfreedommovement.org/whopping-vaccine-injury-payouts-for-us-fiscal-year-2017-released/
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 CINE ÎȘI ASUMĂ DECIZIA?   

 

 

 

VS 

 

 

 

 

4. SUBRAPORTAREA RAPI – reacții adverse post-vaccinale indezirabile. 
Nu putem cunoaşte gradul real de siguranţă al vaccinurilor administrate în România.  

 

Motive de îngrijorare: 

 Lipsa de raportare a  REACȚIILOR ADVERSE POST-VACCINALE INDEZIRABILE 

 Lipsa de pregătire a personalului medical pentru RECUNOAȘTEREA PRECOCE a 

reacțiilor adverse post-vaccinale 

 Infrastructura care NU permite un lanț al frigului continuu  

de la intrarea în țară până la inoculare. 

 

“Există diferențe între județe [...]: județe care raportează un număr mare de cazuri, județe care 

raportează RAPI anual, dar și 3 județe care nu au depistat niciun caz de RAPI în ultimii 9 ani (!). 

 

Metodologia de supraveghere a RAPI nu este bine cunoscută în teritoriu, existând, prin urmare, o 

subraportare a datelor de către furnizorii de servicii medicale la CNSCBT.” 
 

(Sursa: Institutul Naţional de Sănătate publică. Centrul Naţional de Supraveghere şi Control şi Control al Bolilor Transmisibile, 

Analiza evoluţiei bolilor transmisibile aflate în supraveghere. Raport pentru anul 2016. 

https://cnscbt.ro/index.php/rapoarte-anuale/779-analiza-evolutiei-bolilor-transmisibile-aflate-in-supraveghere-raport-pentru-anul-2016/file) 

RUJEOLA 

Boală eruptivă care în condiții normale de trai - 

apă curentă, igienă - trece în 14 zile, cu 

îngrijire la domiciliu. 

Boală care poate da complicații numai în cazuri 

extrem de rare pe un fond medical vulnerabil 

sau în lipsa unor condiții de trai normale. 

Îmbolnavirea determină imunizare pe viață. 

Vaccinul ROR 

Vaccin care NU garantează imunizarea la 

boală. 

Vaccin care imunizează pentru maxim 10 ani.  

Vaccin care are efecte adverse potențiale 

precum moartea subită a sugarului. 

Vaccin care poate genera invalidități 

permanente. 

https://cnscbt.ro/index.php/rapoarte-anuale/779-analiza-evolutiei-bolilor-transmisibile-aflate-in-supraveghere-raport-pentru-anul-2016/file
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Distribuția pe județe a cazurilor de RAPI – reacţii adverse post-vaccinale indezirabile, intrate in sistemul de supraveghere, 

România, 2016 

 

   

Copiii cu SHU din Argeș. Victimele unor vaccinuri NECONFORME şi tratament medical neadecvat  

În primele 3 luni ale anului 2016, 32 de copii cu vârsta sub 2 ani au fost diagnosticați cu sindrom hemolitic-uremic. 

TREI copii au decedat. 

Conform raportului corpului de control al Primului Ministru din luna mai 2016, acești copii aveau în comun doar 

faptul că au fost vaccinați cu vaccinul Hexaxim (vaccin destinat pieței din Kazahstan, aflat încă în faza de 

monitorizare post-marketing). Vaccinurile au fost evaluate ca  neconforme cu normele de calitate in vigoare, din 

cauza condițiilor de păstrare și lanț al frigului întrerupt.  

În plus, lipsa de pregătire în recunoşterea reacţiilor postvaccinale a condus la scheme de tratament inadecvate iar 

tratamentul medicamentos (în anumite cazuri cu antibiotic) a dus la agravarea simptomelor şi la deces. 

  

Efectele devastatoare ale vaccinului BCG în 2012  

În anul 2012, peste 200 de nou-născuți au avut reacții severe la un vaccin BCG produs în Danemarca, necesitând 

tratament antituberculos și intervenții chirurgicale.  

Unii bebeluși au decedat în urma tratamentelor lungi, operațiilor și intervențiilor extrem de dureroase.  
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5. PARADOXURILE ȘI DEMITIZAREA VACCINĂRII 

 
 

 Ciuma, tifosul, holera au dispărut fără vaccinare, prin îmbunătăţirea condiţiilor de trai și de igienă. 

 Imunitatea de turmă este un concept pur teoretic, imposibil de susținut științific. Simplul fapt că o 

condiție a acestei imunități ipotetice este ca rata de vaccinare să fie peste 95% pune sub semnul întrebării 

eficiența vaccinurilor. 

 OMS menționează apa curentă și îmbunătățirea condițiilor de trai ca PRIMĂ condiție a scăderii 

incidenței bolilor contagioase. 

 Dacă principiul declarat al vaccinării este de a genera un răspuns al sistemului imunitar, cum 

funcţionează el în cazul nou-născutului care NU are sistemul imunitar format până la vârsta de 2 ani? 

 Conform CDC virusurile vaccinale sunt prezente în căile respiratorii ale persoanei vaccinate până la 6 

săptămâni, persoana vaccinată fiind astfel potential contagioasă pentru cei din jur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidența bolilor pentru care se vaccinează se afla deja în scădere cu mult înainte de introducerea vaccinării 

în masă, datorită îmbunătățirii condițiilor de trai (canalizare, apă potabilă, hrană de mai bună calitate etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparație între evoluția tuberculozei în SUA (unde nu s-a folosit niciodată un vaccin împotriva acestei boli) și 

evoluția tuberculozei în Noua Zeelandă unde s-a introdus vaccinarea in 1953. Graficele sunt practic identice.  

Persoana NEVACCINATĂ  

NU reprezintă un pericol social pentru 
ceilalți 

NU este purtătoare de viruși / bacterii 
derivate din vaccin 

Poate fi potențial contagioasă doar în cazul 
îmbolnăvirii 

0 (zero) efecte adverse post-vaccinale 

Persoana VACCINATĂ  

Este purtătoare de virus / bacterii derivate 

din vaccin minimum 30 de zile 

Poate transmite aceste virusuri / bacterii 

altor persoane, inclusiv celor care nu se 

califică pentru vaccinare 

Este expusă la toate efectele adverse 

menționate în prospectele vaccinurilor 
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6. PERICOLE SOCIALE ALE OBLIGATIVITĂȚII VACCINĂRII  

 

DISCRIMINAREA 

Inducând FALSA idee că un copil sănătos dar nevaccinat ar fi periculos pentru comunitate, de vreme ce i se 

interzice accesul în unitățile de învățământ, se introduce o falie de discriminare cumplit de dureroasă și 

INACCEPTABILĂ în societatea românească.  

Un copil bolnav de HIV sau un copil cu hepatită B are dreptul de a frecventa școala.  

Cum se poate ca un copil SĂNĂTOS dar NEVACCINAT antihepatită B să constituie un pericol 

pentru colectivitate și să i se refuze dreptul la educație? 
 

DICTATURA TERORII  

 Transformarea în infractori a părinților care refuză vaccinarea;  

 Transformarea copiilor ai căror părinți refuză vaccinarea în orfani preluați de Asistența Socială, sau în 

analfabeți; 

 Transformarea medicilor din Comisiile de vaccinare și a asistenților sociali în agenți de represiune împotriva 

părinților care refuză vaccinarea 

 Transformarea medicilor care nu consideră oportună vaccinarea unui pacient sau o consideră periculoasă, fie 

în roboţi lipsiţi de conştiinţă care duc la capăt obligaţia impusă de sistem, fie în potenţiali infractori care vor 

căuta mijloace de eludare a sistemului pentru a-şi salva pacienţii. 

 

ANULAREA LIBERTĂȚII și ÎNCĂLCAREA DREPTULUI LA EDUCAȚIE 

Proiectul legii încalcă grav drepturi și libertăți cetățenești fundamentale, drepturi și libertăți garantate de diverse acte 

normative naționale (Constituția României, legi organice) și convenții internaționale, obligând toți cetățenii 

României (copii și adulți) să fie vaccinați exclusiv în forma și cu procedura impusă de Ministerul Sănătății.  

 

Interzicerea frecventării grădiniței sau școlii fără carnetul de vaccinări la zi sau calendarul de recuperare a 

vaccinărilor omise sau amânate reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului fundamental al copilului la educație, 

drept protejat prin Constituția României.  

  

7. ŢĂRI EUROPENE UNDE VACCINAREA NU ESTE OBLIGATORIE   

În toate aceste state civilizate vaccinarea nu este obligatorie, iar accesul în colectivitate nu este condiţionat de 

această procedură medicală. Într-o parte dintre aceste țări, statul impune o informare a populației, dar nu o 

obligație, nu o constrângere: 

Suedia, Austria, Cipru, Danemarca, Elvetia, Estonia, Finlanda, Germania, Islanda,  

Irlanda, Lituania, Luxemburg, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania, Marea Britanie 

Suedia a interzis vaccinările obligatorii pe 10 mai 2017, invocând încălcarea Constituţiei şi rezistenţa 

cetăţenilor la ideea de obligativitate sau constrângere.  

Germania a renunţat la ideea obligativităţii după ce studiile au arătat o scădere semnificativă a ratei de 

complianţă a populaţiei şi a ratei de acoperire vaccinală efectivă în condiţii de legiferare a obligativităţii. 

Curtea Constituțională a Turciei decis la 22 iunie 2015 că este necesar consimțământul părinților pentru 

vaccinarea copiilor: "fiecare are dreptul la viață și dreptul de a-și proteja și îmbunătăți existența corporală 

și spirituală". (Sursa: http://www.hurriyetdailynews.com/parental-consent-needed-for-vaccination-turkeys-top-court.aspx?pageID=238&nid=91200) 

Curtea Constituțională a Cehiei a confirmat neconstituţionalitatea obligativităţii vaccinării şi dreptul părinţilor 

de a refuza vaccinarea forţată atât din motive religioase cât şi de libertate de conştiinţă. 
(Sursa: http://www.adultimmunisation.eu/adult/czech-republics-constitutional-court-undermines-mandatory-vaccination-regime/) 

http://www.hurriyetdailynews.com/parental-consent-needed-for-vaccination-turkeys-top-court.aspx?pageID=238&nid=91200
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8. PROIECTUL LEGII VACCINĂRII CONTRAVINE UNOR PREVEDERI LEGALE 

ROMÂNEȘTI ȘI INTERNAȚIONALE 

Proiectul de lege nr. 271/2017, care impune obligativitatea vaccinării, instituie consimțământul prezumat la 

vaccinare, îngrădește dreptul la educație și sancționează pecuniar persoanele care refuză vaccinarea încalcă 

în mod grav Constituția României, Tratatele și Convențiile internaționale la care România este parte, precum 

și alte norme legale care instituie drepturi și libertăți fundamentale, cu valoare de principii. 

Constituția României garantează dreptul la viață, la integritate fizică și la ocrotirea sănătăți; dreptul la educație 

este asigurat prin învățământul general obligatoriu, iar viața intimă, familială și privată trebuie respectate și 

ocrotite de autoritățile publice  (art. 22, art. 26, art. 32, art 34). Orice restrângere a acestor drepturi poate fi 

dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică, iar restrângerea trebuie să fie proporţională cu 

situaţia care a determinat-o, fără să aducă atingere existenţei dreptului sau a libertăţii (art. 53).  

Or, actualul proiect al legii obligativității vaccinării impune o restrângere nenecesară, disproporționată, fără 

să fie impusă de o problemă de sănătate publică reală, și care cauzează însăși stingerea dreptului (nu doar 

o simplă atingere). Drepturi similare sunt prevăzute și în Convenția Europeană a Drepturilor Omului (art. 

2, art. 8, art. 2 din Protocolul Adițional), iar Protocolul 12 la Convenție statuează că exercitarea drepturilor 

trebuie să se facă nediscriminatoriu, indiferent de opinii sau criterii.  

Convenția de la Oviedo pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile 

biologiei si medicinei, ratificată de România prin Legea 17/2001, stabilește la art. 2 că ”Interesele si bunăstarea 

ființei umane vor prevala asupra intereselor singulare ale societății sau ale științei”, iar art. 5 stabilește că “O 

intervenție în domeniul sănătății poate fi facută numai dupa ce persoana respectivă și-a dat consimțământul în 

mod liber și în cunoștință de cauză.” Aceste prevederi sunt de directă aplicare și au prioritate față de prevederile 

dreptului intern, conform prevederilor art. 20 alin. (2) din Constituția României.   

Dreptul la viață și învățătură, garantate de Declarația Universală a Drepturilor Omului, precum și dreptul la 

învățătură și drepturile părintești, prevăzute de Convenția cu privire la drepturile copilului, sunt încălcate de 

proiectul de lege privind vaccinarea obligatorie. 

  

Proiectul de lege privind vaccinarea obligatorie încalcă norme legale cu valoare de principiu, precum și norme 

de etică profesională ale medicilor, prevăzute de: 

i. Codul Civil - garantarea vieții și a integrității fizice (art. 61 și 64), prevalența interesului și binelui ființei 

umane asupra interesului unic al societății sau al științei (art. 64), respectarea dreptului la viață privată și 

interzicerea imixtiunilor fără consimțământ în viața intimă, personală sau de familie (art. 71), dreptul 

părinților de a crește copii, îngrijind de sănătatea și dezvoltarea lor fizică potrivit propriilor lor convingeri 

(art. 261 și 487); 

ii. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 – dreptul de a refuza o intervenție medicală (art. 13) 

iii. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății - dreptul de a refuza o intervenție medicală 

și obligația de a obține consimțământul scris prealabil al pacientului în cazul procedurilor medicale (art. 

382, 660 și 662) 

iv. Legea nr. 1/2011 a educației naționale - caracterul de prioritate națională a învățământului și 

obligativitatea învățământului general. 

Codul de deontologie medicală a Colegiului Medicilor din România - Art.1 ”Întreaga activitate profesională 

a medicului este dedicată exclusiv apărării vieții, sănătății și integrității fizice și psihice a ființei umane” Art. 4 

“În toate deciziile cu caracter medical, medicul va trebui să se asigure că interesul și binele ființei umane 

prevalează interesului societății ori al științei”. 
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CONCLUZII 

 

 

 Vătămarile sau decesele cauzate de inocularea unui vaccin nu pot fi compensate material, cu atât mai mult 

dacă inocularea se face fără consimțământ și fără a cunoaște riscurile aferente. 

 Nimeni, stat sau producător nu poate compensa pierderea unui copil sau pierderea capacității unei persoane 

de a avea o viață normală, fiind în joc nu doar viața copilului sau a adultului direct vătămat, ci a întregii 

sale familii. 

 Proiectul legii vaccinării prevede că statul român este exclusiv responsabil pentru efectele adverse ale 

vaccinurilor, producătorii de vaccinuri neavând nicio responsabilitate materială sau legală. 

 Toate vaccinrile implică riscuri majore pentru omul sănătos, menționate în prospect și confirmate de 

practica medicală, precum invaliditate permanentă, comă, deces sau moarte subită a sugarului. 

 Persoanele nevaccinate NU reprezintă un pericol pentru ceilalți. 

 Legea obligativității vaccinării creează premizele unor abuzuri grave, întrucât schema de vaccinare, 

declararea epidemiilor și categoriile de populație vaccinabile pot fi stabilite / modificate printr-un simplu 

ordin de ministru. 

 

O procedură medicală ce poate transforma un OM SĂNĂTOS într-un bolnav cronic sau 

într-o persoană paralizată, care poate face ca  

un NOU-NĂSCUT SĂNĂTOS SĂ ÎNCETEZE SĂ RESPIRE,  

NU POATE ȘI NU TREBUIE SĂ DEVINĂ VREODATA OBLIGATORIE! 

 

Vă solicităm susținerea modificării proiectului de lege după cum urmează: 

 Vaccinarea să rămână recomandată. 

 Medicul să fie obligat să informeze corect pacientul şi să decidă liber dacă 

recomandă vaccinarea în funcţie de interesul şi starea de sănătate a pacientului. 

 Să fie eliminate orice fel de sancţiuni pentru pacienţii sau medicii care refuză 

vaccinarea. 

 Să fie eliminate noțiunile de obligativitate a vaccinării și consimțământ prezumat. 

 

Avem încredere că acest material bazat exclusiv pe date oficiale vă oferă argumentele de care aveți nevoie pentru 

a susține aceste amendamentele în cadrul comisiilor parlamentare din care faceți parte, grupurilor parlamentare 

de care aparțineți și plenului Camerei Deputaților. 
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Anexa 1. Situația deceselor asociate cu rujeola. Doar în 10 cazuri rujeola este menționată drept cauză a decesului, 

alături de alte boli sau condiții preexistente.  
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Doar în 10 cazuri din 35 declarate rujeola a fost confirmată ca unul dintre factorii 

asociați la diagnosticul de deces. 

Toţi cei 10 proveneau din medii extrem de sărace şi aveau o condiţie medicală vulnerabilă: 

malnutriţie, retard psihomotor sau imunodepresie severă.  

Epidemia de rujeolă care a dus la elaborarea Proiectului de lege a vaccinării trebuie să facă 

obiectul unei anchete amanunțite a Serviciilor sociale și a Guvernului. O astfel de anchetă ar 

scoate la iveală că: 

cei care au decedat erau membri unor grupuri etnice care trăiesc în sărăcie extremă; 

iar din totalul celor îmbolnăviți, cei care se calificau pentru vaccinare și aparțin populației 

majoritare erau vaccinați conform calendarului național. 

 

De ce medicii nu raportează efectele adverse ale vaccinurilor? 

De ce cei mai mulţi medici se tem să vorbească public despre riscurile vaccinării? 

     

 VACCINURILE NU SUNT SIGURE!   

Au efecte adverse grave, invalidante şi introduc în corpul uman FRAGMENTE DE ADN 

STĂIN din tesuturile pe care sunt cultivate, prelevate din rinichi de maimuţă, embrion de 

găină şi de la fetuși umani avortați vii. 

 

Proiectul legii Vaccinării prevede vaccinarea obligatorie a copiilor, a anumitor categorii de 

populație considerate cu risc crescut, precum şi a TUTUROR ADULŢILOR în cazul 

epidemiilor declarate. 

Persoanele care refuză vaccinarea vor fi sancţionate. 

Medicii care informează pacienții asupra reacțiilor adverse sau refuză inocularea vaccinurilor 

vor fi sancţionaţi. 

Este necesară amendarea proiectului de lege astfel: 

 VACCINAREA SĂ RĂMÂNĂ RECOMANDATĂ.   

Medicul să fie obligat să informeze corect pacientul şi să decidă liber dacă recomandă 

vaccinarea în funcţie de interesul şi starea de sănătate a pacientului. 

Să fie eliminate orice fel de sancţiuni pentru pacienţii sau medicii care refuză vaccinarea. 

SĂ FIE ELIMINATE NOȚIUNILE DE OBLIGATIVITATE A VACCINĂRII ȘI 

CONSIMȚĂMÂNT PREZUMAT. 


