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  ASOCIAŢIA „MEDICI PENTRU CONSIMŢÃMÂNT INFORMAT”  

 
CIF 40210940  
Email : medici.consinformat@aol.com  
https://medici-consinf.ro/  

 

 „Nu este liber cel care poate să spună tot ce vrea, este liber cel care spune adevărul!” 
 
 
 
 

 Preafericite Părinte Patriarh , 
 
 
 
 

Această scrisoare vă este adresată de medici cu drept de liberă practică din România, reuniți în 
cadrul asociației „Medici pentru consimțământ informat”, care au ales, din motive de conștiință, 
să rostească adevărul într-o problemă care preocupă și afectează societatea în întregul ei. 
 
Ca urmare, ne-am împlinit o datorie profesională și morală solicitând deputaţilor din Parlamentul 
României să respingă proiectul de Lege privind vaccinarea obligatorie a persoanelor în 
România (PLx 399/2017). 
 
Niciuna dintre legile greșite votate în ultimii 30 de ani nu poate avea efectele distructive pe care le-
ar avea această lege asupra sănătăţii unui popor întreg, dacă va fi implementată în forma prevăzută 
în proiect.  
 
Pentru ca acest lucru să nu se întâmple, este necesar ca argumentele împotriva preconizatului 
caracter obligatoriu al acestui act medical să fie susţinute în faţa celor ce vor hotărî prin vot soarta 
românilor nu numai de către medicii care doresc să respecte imperativul hipocratic „primum non 
nocere", ci și de vocea Bisericii Ortodoxe Române, voce care se bucură de respect și autoritate. 
 
Dorim, în cele ce urmează, să clarificăm poziţia noastră în problema vaccinării și nădăjduim că veţi 
avea răgazul necesar pentru a parcurge acest document, cu atât mai mult cu cât subiectul 
obligativităţii vaccinării este prezentat de mass media dintr-o singură perspectivă, cu referire 
numai la obligativitatea vaccinării copiilor, deși proiectul prevede și vaccinarea obligatorie a 
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adulţilor, cu agresivitate, cu suficienţă și cu o evidentă lipsă de informare cu privire la argumentele 
celeilalte părţi.  
 
Precizăm că nu suntem împotriva vaccinării în sine, suntem împotriva obligativității vaccinării, 
suntem pentru consimțământul informat al pacientului.  
 
Constatăm că se depun mari eforturi pentru acreditarea ideii conform căreia lumea știinţifică, în 
integralitatea sa, susţine caracterul benefic al vaccinării, dincolo de orice îndoială. Acest lucru nu 
corespunde realităţii. 
 
Se depun, de asemenea eforturi pentru crearea impresiei că legea nu prevede obligativitatea 
vaccinării, dar amenzile uriașe, de până la 10.000 lei, imposibil de plătit de către părinţii care refuză 
vaccinarea, înseamnă obligativitate implicită. 
 
În afară de acest aspect, obligativitatea a rămas în mod explicit în textul de lege adoptat pe data de 
2 martie 2020 de către Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților. Articolul 6 și articolul 13 din 
proiectul de lege exprimă fără ehivoc obligativitatea vaccinării. Articolul 16 menționează explicit 
un Calendar de Vaccinare a Adulților (!)  
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In 2017, înaintea votului de la Senat, a avut loc un simulacru de dezbatere publică pe legea 
vaccinării obligatorii. Printre cei care au făcut expuneri de motive în favoarea vaccinării obligatorii 
s-au numărat unii medici.  
 
Printre cei care s-au pronunţat împotriva obligativităţii vaccinării (în măsura în care li s-a permis 
să vorbească) au fost, de asemenea, MEDICI!  
 
Ce anume face ca opinia unor medici să fie considerată mai importantă și mai demnă de încredere 
decât opinia perfect autorizată și solid argumentată știinţific a altor medici? Noi credem că pot fi 
doar două motive: 1 - Impresia subiectivă, dublată de lipsa de informare, 2 - Interese materiale. 
Avem convingerea că această lege vizează interese de natură financiară și nu aspecte ce țin de 
sănătatea publică.  
 
Pentru o evaluare corectă a situaţiei este necesar răspunsul la o întrebare fundamentală: „Cui 
prodest?” Pot fi suspectaţi de urmărirea vreunui profit, de orice natură, medicii care se pronunţă 
împotriva obligativităţii vaccinării? Categoric, NU!  
 
Este evident faptul că mulţi oameni acceptă cu ușurinţă informaţii noi din toate domeniile 
cunoașterii umane, dar resping cu hotărâre orice informaţie care le-ar putea clătina convingerea că 
“vaccinurile fac numai bine”. 
 
Într-adevăr, este greu să punem sub semnul întrebării lucruri pe care, decenii la rând, le-am 
considerat dincolo de orice îndoială. Afirmaţiile conform cărora “vaccinul a eradicat boli” și 
“vaccinul salvează vieţi” au ajuns să aibă valoare de axiome.  
 
Vaccinologia este, însă, un domeniu care, departe de a fi complet, își schimbă continuu conţinutul, 
se îmbogăţește cu informaţii noi care alcătuiesc un tablou mult mai complex al imunităţii decât s-a 
crezut până acum și care adesea infirmă elemente considerate deja certitudini. 
 
Vaccinul a apărut într-o perioadă din istoria omenirii în care nu existau antibioticele. Posibilităţile 
terapeutice și condiţiile de igienă au evoluat între timp și multe boli au fost eradicate prin simpla 
îmbunătățire a condițiilor de igienă, prin apă potabilă curată și prin hrană de calitate. 
 
Cu toate acestea, din ce în ce mai multe vaccinuri se adaugă în calendarul vaccinal al adulţilor și 
copiilor, iar sistemul de sănătate are ca dogmă ideea că înmulţirea numărului de vaccinuri 
disponibile înseamnă o îmbunătăţire a sănătăţii publice și individuale: «Cu cât mai multe vaccinuri, 
cu atât mai bine pentru societate». Deci, „mai mult” ar fi echivalentul lui „mai bine”. 
 
„Vaccinul stimulează puternic sistemul imunitar ca să producă anticorpi” – astfel este explicat, într-
o manieră simplificată, modul în care acţionează vaccinul. Numai că sistemul imunitar nu poate fi 
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stimulat la nesfârșit, deoarece resursele sale nu sunt nelimitate, iar tot mai multele vaccinuri (unele 
inutile și extrem de controversate) devin factori de agresiune cărora sistemul imunitar nu le mai 
poate face faţă. Un vaccin nu este o aspirină. El este un produs biologic cu efecte secundare de la 
febră, dureri de cap, amețeli, frisoane, până la deces, menţionate în prospecte. 

Argumentul că există și alte medicamente în al căror prospect sunt menţionate efecte 
secundare grave este nerelevant deoarece în cazul acelor medicamente nu există un proiect de 
lege care, în mod explicit sau implicit, prin amenzi disproporţionate și repetate, sau prin 
restrângerea drepturilor și libertăţilor cetăţenești, să impună obligativitatea administrării.  

Odată cu înmulţirea vaccinurilor şi combinarea acestora (trivaccin, tetravaccin, hexavaccin, 
heptavaccin), ne confruntăm cu o explozie de cazuri de autism, de cancere, de boli autoimune, 
precum şi de alte boli cronice, invalidante, la copii și adulţi. Cercetătorii onești, savanţi de înaltă 
ţinută, nu pot fi păcăliţi cu argumentul că acest lucru se întâmplă datorită perfecţionării metodelor 
de diagnostic. Cauza este sub ochii noștri și nu putem refuza să o vedem. 
 
Semnatarii prezentei scrisori se pronunţă, deci, nu împotriva vaccinării în general, ci împotriva 
obligativităţii vaccinării ca act medical. Niciun act medical un poate deveni obligatoriu prin lege. 
Acceptarea obligativității vaccinării ar crea un precedent periculos. Prin extrapolare, putem să ne 
gândim că orice alt act medical va putea deveni obligatoriu prin lege. 
 
Iată argumentele noastre susținute de dovezi științifice: 
 
1. SIGURANŢA VACCINURILOR ESTE O PROBLEMĂ REALĂ, RECUNOSCUTĂ 
CHIAR DE OMS 
 
În decembrie 2019, în cadrul summitului global al Organizației Mondiale a Sănătății referitor la 
siguranța vaccinurilor, numeroși experți internaționali au ridicat probleme legate de scăderea 
încrederii populației în vaccinare şi lipsa studiilor adecvate referitoare la siguranța vaccinurilor 1. 
 
Vaccinurile sunt injectate unor persoane cu istoric medical diferit, care pot dezvolta ulterior 
multiple reacții nedorite2,3,4, menţionate ca posibile în prospecte: convulsii, paralizii, encefalopatii 
(afectări ale creierului), șoc anafilactic. Aceste efecte nu apar la toate persoanele vaccinate, dar la 
nivelul actual de cunoaștere medicală nu avem metode să prevedem cu exactitate care persoane 
sunt vulnerabile şi pot dezvolta efecte nedorite şi care nu. Chiar şi efectuând analize medicale 
înainte de vaccinare, nu avem certitudinea identificării tuturor persoanelor care riscă dezvoltarea 
reacțiilor adverse postvaccinale.  
 
Rezultatul este că se previne o boală infecto-contagioasă, dar se creează alte boli cronice, cu 
evoluție imprevizibilă pe termen lung. 
 
In cadrul summitului global al OMS referitor la siguranța vaccinurilor, s-au făcut următoarele 
afirmaţii:  
 
„Nu suntem în măsură să oferim răspunsuri clare atunci când oamenii pun întrebări cu privire la 
decesele care au avut loc din cauza unui anumit vaccin”. 
„Avem nevoie de mult mai multe investiții în ceea ce privește siguranța vaccinurilor”. 
„Nu avem sisteme foarte bune de monitorizare a siguranței în multe țări”. 
„Este posibil ca studiile clinice pre-licențiere să nu fie suficient de bine susținute cu resurse”. 
„Principala preocupare [...este legată de...] acuzațiile de efecte pe termen lung”. 
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2. VACCINURILE SUNT PRODUSE BIOLOGICE CU ÎNALT POTENŢIAL DE 
CONTAMINARE GENETICĂ  
 
Pentru producţia industrială a vaccinurilor, virusul vaccinal este cultivat pe:  
A - Culturi de celule animale (de ex. virusul polio pe celule VERO conf. prospectului 3, adică 
celule de rinichi de maimuţă, iar virusul rujeolic pe embrion de pui de găină 4)  
B - Celule diploide umane, adică embrion uman avortat (vaccinul rubeolic este cultivat pe celule 
MRC-5, conf. prospectului, ceea ce înseamnă celule pulmonare de embrion uman avortat) 4 

 
Se ştie că virusurile au capacitatea de a îngloba material genetic din celulele pe care sunt cultivate 
în propriul lanţ de ADN sau ARN şi de a-l transporta apoi în interiorul organismului care primeste 
vaccinul. În acest fel, vaccinurile, în general, constituie o cale de introducere de material genetic 
străin în sângele persoanelor vaccinate.  
 
Conform standardelor actuale, contaminarea genetică acceptată este definită la cel mult 10 
nanograme de ADN străin pe doza de vaccin8. Este dovedit ştiinţific că materialul genetic străin 
introdus direct în sânge declanşează la om oncogeneză (cancer 9) şi boli autoimune (scleroză 
multiplă, lupus, psoriazis) autism.  

În prospectele vaccinurilor este menţionat faptul că potenţialul lor carcinogen și mutagen, 
precum și impactul lor asupra fertilităţii nu au fost evaluate. (Ex: “M-M-R II has not been 
evaluated for carcinogenic or mutagenic potential, or potential to impair fertility” – pag 6 din 
prospectul vaccinului ROR). 

Profesorul în medicină Luc Montagnier (premiat Nobel pentru descoperirea virusului HIV) și 
profesorul în medicină Henri Joyeux (Premiul Internaţional de Cancerologie) afirmau într-un apel 
din 15 ian 2018 că numărul mare de vacccinuri pe care copiii le primesc începând de la naștere 
reprezintă tot atâtea agresiuni antigenice care expun copiii la risc de cancere de oase, de muşchi, 
de cartilagii – sarcoame, condro-sarcoame – extrem de grave, detectate și la animalele de laborator 
care primesc vaccinuri cu adjuvant de aluminiu. 

3. „VACCINAREA GLOBALĂ OBLIGATORIE”, INTENS VEHICULATĂ ÎN ACEST 
MOMENT, ESTE UN CONCEPT COMPLET NEȘTIINŢIFIC  

Intensitatea răspunsului imunitar este foarte variabilă de la o persoană la alta și există o multitudine 
de elemente particulare care o pot influenţa. Vaccinarea este un act medical individual, care poate fi 
recomandat, sau NU (în funcţie de fiecare situaţie), de către medic și nu de un guvern. Un vaccin 
nu poate fi adminstrat fără discernamant întregii populații, fără o evaluare a raportului risc-
beneficiu pentru fiecare în parte și fără cunoașterea istoricului fiecărui pacient. 
 
 
4. VACCINURILE CONŢIN ADJUVANŢI CHIMICI TOXICI PENTRU OM 
 
Conform prospectelor, în compoziţia vaccinurilor există: hidroxid de aluminiu, fosfat de aluminiu, 
thimerosal (compus al mercurului), formaldehidă, squalene, etc. Este dovedită ştiinţific 
translocarea aluminiului de la locul de injectare în creier15 și în alte organe, ca și toxicitatea 
aluminiului14 şi mercurului asupra sistemului nervos uman; există multe studii care ridică problema 
legăturii între acestea și autism14, demenţa Alzheimer18, boli neurologice16, 17. 
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S-a considerat că hidroxidul de aluminiu este eliminat de organism în scurt timp, dar la persoanele 
care suferă de miofascită macrofagică biopsia identifică adjuvantul cu aluminiu și la 10 ani după 
administrarea vaccinului. 
 
În cadrul summitului global al OMS referitor la siguranța vaccinurilor, s-au făcut următoarele 
afirmaţii:  
„La 6 săptămâni, 10 săptămâni, 14 săptămâni, unor copii le sunt administrați antigeni diferiți de 
la companii diferite, iar aceste vaccinuri au adjuvanţi diferiţi. Nu am putut să nu mă întreb dacă 
există cumva posibilitatea ca acești adjuvanți, acești conservanți să reacționeze între ei”. 
 
„Acestea sunt lucruri care trebuie luate în considerare și complică în continuare evaluarea 
siguranței și eficacității adjuvanților combinați cu antigenele vaccinului”. 
 
5. LEGISLAŢIA ACTUALĂ A UNIUNII EUROPENE PERMITE PUNEREA PE PIAŢĂ A 
VACCINURILOR DUPĂ O PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ DE STUDII PRECLINICE, 
RECUNOSCUTE CA INSUFICIENTE ÎN CADRUL SUMMITULUI GLOBAL DIN 2019 
 
Legislația actuală a Uniunii Europene prevede că punerea pe piață a unui nou vaccin se face pe 
baza unui dosar în care studiile clinice sunt făcute de însuși producătorul acelui vaccin. Întregul 
proces este unul pur birocratic, studiile producătorului nu sunt confirmate de către o terță instituție 
independentă5. 
 
În studiile de siguranță făcute înainte de punerea pe piață, niciun vaccin nu este comparat cu 
placebo. Toate studiile compară lotul care primește vaccinul nou cu un lot martor care primește un 
alt vaccin deja înregistrat pe piață, produs de obicei de aceeași companie. Ambele loturi de copii 
primesc în plus şi toate celelalte vaccinuri din schema de vaccinare pentru vârsta respectivă. De 
obicei, rezultatele studiilor conchid că nu s-au înregistrat mai multe reacții adverse în lotul vaccinat 
față de lotul martor6. Studiile sunt menite, deci, să demonstreze ceea ce producătorul are 
interesul să demonstreze. 

În plus, lucru extrem de grav, versiunea simplificată a studiilor preclinice nu consideră necesare 
studii de farmacocinetică, de carcinogenicitate (capacitatea de a induce cancer) și nici de 
genotoxicitate (capacitatea de a induce mutații genetice6.).  

Putem considera că este în interesul superior al copilului să i se administreze obligatoriu un 
mare număr de vaccinuri al căror potenţial carcinogen și mutagen nu a fost evaluat? 

6. FRECVENTA ȘI TIPUL REACȚIILOR ADVERSE POSTVACCINALE SUNT 
PRACTIC IMPOSIBIL DE EVALUAT CU ACURATEȚE 
 
Unul din principalele contraargumente aduse fricii de efecte adverse postvaccinale este că acestea 
apar „foarte rar". Adevărul este însă că frecvența reacțiilor adverse postvaccinale este imposibil de 
evaluat cu acuratețe. În multe din prospectele vaccinurilor aflate pe site-ul oficial al Agenţiei 
Naţionale a Medicamentului2, 3, 4 reacţiile adverse sunt clasificate în două categorii: 
 
A - Reacţii adverse evidenţiate din studii preclinice, realizate înainte de punerea pe piaţă a 
vaccinului, dar urmărirea persoanelor vaccinate se oprește după aproximativ 30 de zile. 
B - Reacţii adverse apărute după punerea pe piaţă a vaccinului; acestea se evaluează prin raportare 
continuă în sistemul naţional electronic de înregistrare a reacţiilor adverse. 
Studiile internaționale arată că reacțiile adverse sunt subraportate într-o proporție de 1/100 (una din 
o sută reacții adverse apărute este raportată în sistemul electronic în SUA7).  
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7. VACCINURILE CU VIRUS VIU ATENUAT NU AU EFICIENŢĂ 100% DIN CAUZA 
TENDINŢEI  NATURALE A VIRUSURILOR DE A REALIZA MUTAŢII GENETICE 
 
Epidemii apar periodic în interiorul populațiilor cu rata foarte înaltă de vaccinare din cauza 
tendinței naturale de mutație genetică a virusurilor. Când o populație este supusă vaccinării în 
masă, apare fenomenul numit "presiune imunitară". Virusul este supus unei presiuni imunitare care 
îl determină să creeze o mutație genetică. Aceasta este explicația epidemiilor periodice de rujeolă 
sau gripă în populații cu rată înaltă de vaccinare, mai degrabă decât mult-condamnata scădere a 
ratei de vaccinare în populație! 
 
8. PERSOANELE VACCINATE CU VIRUS VIU ATENUAT POT DEZVOLTA CHIAR 
BOALA ÎMPOTRIVA CĂREIA SUNT VACCINATE ȘI POT TRANSMITE ALTOR 
PERSOANE VIRUSUL VACCINAL 
 
Mass-media continuă să repete că dacă vaccinăm peste 90-95% din populație eradicăm anumite 
boli infecțioase virale prin întreruperea circulației virusului sălbatic în populație. Se știe că 
persoanele vaccinate cu virus viu atenuat (rujeolă, rubeolă, oreion, gripă) pot dezvolta boala 
împotriva căreia sunt vaccinate10, 11, chiar dacă într-o formă presupus mai ușoară. Ele elimină 
virusul pe căile naturale timp de până la 28 zile după vaccinare12, 13  şi sunt potențial contagioase în 
acest timp. De aici, de exemplu, interdicția persoanelor care au primit transplant de organe (care au 
imunitate scăzută pentru că primesc medicație imuno-supresoare) de a se vaccina şi de a veni în 
contact cu persoane vaccinate cu virus viu atenuat în primele 6 luni după transplant. 
Din această perspectivă, întreruperea circulației unui virus sălbatic este puțin probabilă prin 
vaccinare! 
 
9. PROIECTUL DE LEGE TRANSFORMĂ VACCINAREA DINTR-UN ACT MEDICAL 
ÎNTR-UN ACT PUR ADMINISTRATIV 
 
Vaccinarea este un act medical, este un proces individual pe care orice medic îl parcurge cu fiecare 
pacient în parte, pentru că fiecare pacient are particularitățile lui. Pacientul investește medicul și 
actul medical al vaccinării cu o anume încredere și cu anumite așteptări. 
 
Dacă vaccinarea devine obligatorie prin lege, tot acest proces va dispărea. Vaccinarea se 
transformă dintr-un act medical într-un act administrativ. Medicul va fi obligat prin lege să 
administreze vaccinuri unui pacient obligat și el să le primească. Încrederea care trebuie să existe în 
relația dintre medic și pacient va dispărea. Văzând că nu găsește un partener de dialog în medicul 
său, pacientul își va părăsi medicul, va recurge la alte mijloace de informare şi va lua decizii în 
consecință. 
 
10. PROIECTUL DE LEGE ÎNGRĂDEȘTE EXPRIMAREA OPINIEI PROFESIONALE A 
MEDICILOR, ASISTENȚILOR MEDICALI ȘI FARMACIȘTILOR 
 
La art. 59 din proiectul de lege, găsim precizarea că „personalul medico-sanitar și farmaceutic, 
indiferent de specialitate" are obligația „să furnizeze informații corecte, dovedite științific, legate de 
vaccinuri şi activitatea de vaccinare". Comisia pentru sănătate și familie a aprobat o formă ușor 
nuanțată a acestui articol, încercând să-i îndulcească caracterul vădit coercitiv, dar a păstrat la art. 
71 prevederea conform căreia nerespectarea prevederilor art. 59 „constituie abatere disciplinară 
gravă" care se sancționează de către Colegiul Medicilor din România, Ordinul Asistenților Medicali 
Generaliști, Moașelor şi Asistenților Medicali din România, Colegiul Famaciștilor din România și 
Colegiul Medicilor Dentiști din România.  
 



8 
 

În proiectul de lege se dorește ca personalul medical să adopte o poziție de consens privind 
necesitatea vaccinării obligatorii a întregii populații şi, mai mult, se prevede și soluția pentru 
eventualele opinii profesionale contrare spiritului de obligativitate: sancționarea medicilor / 
farmaciștilor respectivi! 
 
În contextul coercitiv al proiectului de lege, sintagma "informații corecte, dovedite științific" pe 
care personalul medical este obligat să le furnizeze, lasă loc de interpretare pentru că știința nu şi-a 
spus ultimul cuvânt în domeniul vaccinării.  
 
Dacă un medic, pe baza experienței clinice personale sau în urma studiului literaturii științifice, ar 
ridica o problemă legată de siguranța sau de eficacitatea unui vaccin, ar face-o tocmai în spiritul 
jurământului lui Hipocrate, din grijă pentru pacient. Acest lucru ar constitui o opinie profesională 
legitimă pentru un membru al personalului medico-sanitar și nu o abatere care trebuie sancţionată! 
 
11. PROIECTUL DE LEGE PREVEDE VACCINAREA OBLIGATORIE A 
PERSONALULUI MEDICAL CU UN NUMĂR NECUNOSCUT DE VACCINURI, 
LĂSÂND DESCHISĂ POSIBILITATEA CONDIȚIONĂRII EXERCITĂRII PROFESIEI 
MEDICALE DE STATUSUL VACCINAL 
 
Art. 13 litera c) din proiectul de lege precizează că vaccinarea va fi obligatorie pentru personalul 
medical. Nu se precizează însă ce vaccinuri, câte şi cu ce frecvență vor fi administrate 
personalului medical, considerat a priori expus la îmbolnăvire, lăsând practic deschisă posibilitatea 
ca această listă să fie continuu îmbogățită cu toate noile vaccinuri care apar pe piață. 
 
Având în vedere experiența din alte țări, există riscul ca angajarea şi menținerea în profesie a 
personalului medical să fie condiționată de administrarea vaccinurilor obligatorii. 
 
12. EXISTA  NUMEROASE SI  EVIDENTE CONFLICTE DE INTERESE, PRECUM  SI 
DOVEZI DE CORUPȚIE LA CEL MAI ÎNALT NIVEL 

Reprezentanţi ai OMS și ai firmelor producătoare de medicamente (inclusiv de vaccinuri) fac parte 
din comitetele consultative care hotărăsc asupra valorii propriilor medicamente, pe care ulterior le 
promovează. Reprezentanţii celor care pun pe piaţă un produs fac parte și din comisia oficială de 
validare a acelui produs. 

Industria farmaceutică nu va renunţa la vânzarea unui produs profitabil doar din cauza unor probe 
medicale sau a unor argumente umaniste. Această industrie are puternice grupuri de presiune 
asupra politicului, stimulat financiar la nivel global. Din acest motiv sunt greu de adoptat legi pe 
care BigPharma nu le dorește. 

Dovezi ale corupţiei și manipulării găsim la orice nivel. Iată un singur exemplu: potrivit datelor 
Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul 
Institutului Național de Sănătate Publică din România, numărul total de cazuri confirmate cu 
rujeolă în România raportate până vineri, 27 aprilie 2018, ar fi fost 12.648, din care 50 de decese. 
  
Ceea ce nu mai precizează CNSCBT este că acest număr de îmbolnăviri, aparent foarte mare, are 
ca moment de referință luna ianuarie 2016. Acest număr mare de cazuri și de decese raportat în 
2018 a fost obţinut adunând cazurile noi peste cele vechi începând din 2016, lucru care se poate 
observa consultându-se rapoartele periodice asupra cazurilor de rujeolă pe siteul instituției 
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13. LEGEA PERMITE INCLUDEREA ÎN SCHEMĂ A ORICAROR VACCINURI, ÎN 
NUMĂR NEPRECIZAT ȘI NELIMITAT 
 
Acest lucru face posibilă și vaccinarea obligatorie cu Gardasil a femeilor, în ciuda semnalelor de 
alarmă ale medicilor din ultimii 12 ani. În 2017 au fost făcute în România presiuni pentru 
administrarea acestui vaccin la fetiţe, fără acordul exprimat al părinţilor. 
 
Când s-a lansat vaccinul Gardasil, Ministerul Sănătății a susținut cu tărie că nu există reacții 
adverse. După 10 ani, Tratatul de Imunologie al lui Yehuda Shoenfeld – marele imunolog de la 
Universitatea Tell Hashomer din Israel – arăta că Centrele de Supraveghere Vaccinală au 
comunicat 21.301 reacții adverse dintre care 3.310 reacții grave, incluzând 69 decese până în 
septembrie 2017. 
 
Vaccinul Gardasil contine 225 mcg de aluminiu în fiecare doză. Care este raţiunea pentru care ar 
trebui să fie vaccinate și fetiţe, care nu sunt active sexual? 
 
Să remarcăm și manipularea de limbaj: se vorbește despre „vaccin împotriva cancerului de col”. De 
fapt, este un vaccin împotriva infecţiei cu patru tulpini de papilomavirus, din peste 100 existente. 

14. RESPONSABILITATI NEASUMATE DE FIRMELE PRODUCATOARE DE 
VACCINURI 

Firmele producătoare de vaccinuri s-au eliberat de orice responsabilităţi legate de siguranţa 
vaccinurilor pe care le vând, chiar şi atunci când vaccinurile lor nu au suportat toate testele cerute 
pentru obţinerea autorizării de punere pe piaţă.  

Medicul rămâne, în final, persoana responsabilă de orice act medical aplicat pacientului. Posibilele 
consecinţe negative ale obligativităţii vaccinării generalizate ar putea expune medicii la acţiuni 
judiciare, la sfârşitul cărora vor trebui să asigure despăgubiri. Deci, medicul – obligat să vaccineze 
conform prevederilor acestei legi – devine vulnerabil faţă de urmărirea în justiţie cu titlu personal, 
cu consecinţe potenţial dramatice pentru viaţa sa profesională şi personală. 

CONCLUZII: 
 
Denigrarea medicilor și a părinţilor care se pronunţă împotriva obligativităţii vaccinării nu reflectă 
o atitudine responsabilă. Asocierea acestora cu „anti-vacciniștii ignoranți, care nu doresc vaccinare 
obligatorie din prostie sau fanatism” este una lipsită de discernământ. 
 
Reticenţa familiilor faţă de vaccinare este generată de refuzul autorităţilor de a lua cunoștinţă 
oficial de amploarea complicaţiilor legate de vaccinuri, de riscurile reale puse în evidenţă de 
dovezi medicale indubitabile, de studiile efectuate de personalităţi știinţifice și medicale de 
valoare incontestabilă, precum și de refuzul producătorilor de vaccinuri de a-și asuma 
responsabilităţi cu privire la siguranţa vaccinurilor. Fenomenul este prea vast pentru a mai putea fi 
ignorat. 
 
Încrederea părinţilor nu va fi restaurată printr-o lege care încalcă drepturi constituţionale și acorduri 
internaţionale, care instaurează dictatura medicală, care reprezintă un atentat la adresa demnităţii 
umane și deschide poarta spre orice alt abuz medical. 
 
Încrederea populaţiei în vaccin va fi restaurată doar printr-o dezbatere știinţifică adevărată, onestă, 
bazată pe dovezi medicale și liberă de presiunile BigPharma. Această încredere va fi consolidată de 
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raportarea corectă a efectelor secundare precum și de studii fundamentale libere (nu finanţate de 
producătorii de vaccinuri care controlează și rezultatele), studii care să aibă în vedere și 
aspectele esenţiale omise în prezent (precum potenţialul carcinogen și mutagen).  

Producătorii de vaccinuri vor construi încrederea populaţiei propunând vaccinuri monovalente, care 
să nu conţină adjuvanţi toxici, vaccinuri testate în mod corect și renunţând la impunerea dictatorială 
a vaccinării, care nu face decât să sporească neîncrederea. 

 
CONSIDERĂM CĂ ESTE NECESARĂ AMENDAREA PROIECTULUI PRIVIND LEGEA 
VACCINĂRII OBLIGATORII ASTFEL: 
 
1 - Legea să asigure pacientului dreptul să refuze vaccinarea (în baza Art. 22, 23, 26, 34 din 
Constituția României , Art. 61, 64 și 67 din Legea nr. 279/2009 – Codul Civil, Art. 13 din Legea nr. 
46/2003 privind drepturile pacientului, Art. 374(3), 376(1) și 649(1) din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma sănătăți).  
2 - Medicului să i se permită să informeze corect pacientul şi să decidă liber dacă recomandă 
vaccinarea, sau nu, în funcţie de interesul şi starea de sănătate a pacientului. 
3 - Să fie eliminate orice fel de sancţiuni pentru pacienţii sau medicii care refuză vaccinarea. 
4 - Să fie eliminată noțiunea de obligativitate a vaccinării sub orice formă (explicită, sau implicită) 
prin măsuri punitive și coercitive. 
 
Întrucât, ca și în alte situaţii, unii dintre politicienii români simt nevoia să meargă nu numai până-n 
pânzele albe, ci și un pic mai departe, conform acestui proiect de lege, în România ar deveni 
obligatorie atât vaccinarea copiilor cât și a adulţilor. Așadar, România ar deveni o ţintă certă ca 
piaţă de desfacere pentru giganţii producători de vaccinuri și mulţimea lor de distribuitori. 
 
Având în vedere argumentele prezentate mai sus, considerăm că vaccinarea, ca orice act medical, 
trebuie să fie disponibilă, dar nu obligatorie, un serviciu medical pe care orice cetăţean să fie 
liber să-l acceseze, sau nu. 
 
Acest moment este unul de răscruce pentru ţara noastră. Trebuie să-i înţelegem gravitatea și să 
acţionăm cu responsabilitate și curaj, conștienţi de faptul că tăcerea noastră ar fi una vinovată și 
complice. 
 
Noi, medicii semnatari ai acestei scrisori, împreună cu milioane de români – părinţi și copii – vă 
rugăm să ne sprijiniţi în această luptă pentru amendarea acestui proiect de lege care ar pune capăt 
libertăţii individuale și ar marca începutul dictaturii medicale prin implementarea unei degradante 
și umilitoare vaccinări cu forţa.  
 
 
Cu consideratie și cu preţuire 
 
Dr. Anca Nițulescu, Doctor în Medicină- Președinta Asociaţiei Medici pentru Consimţământ 
Informat  
 

08.01.2021 
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