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Preafericite Părinte Patriarh, 
 
 

 
Asociaţia Alianţa Părinţilor apreciază în chip deosebit poziţia demnă și responsabilă a BOR în 
problema campaniei de vaccinare anti-covid. 
 
Observând cu îngrijorare agresivitatea campaniei de vaccinare conduse de autorități, caracterul 
triumfalist și unilateral al acesteia în ceea ce privește informarea populației, fiind prezentate doar 
presupusele beneficii ale acestor vaccinuri, fără a fi aduse mai deloc în discuție riscurile sau 
conjunctura mai largă (informațiile sunt preluate doar din comunicatele de presă ale producătorilor 
de vaccinuri; produsele au fost dezvoltate și testate într-un timp foarte scurt; pe foarte multe 
categorii de populație nu s-au făcut teste; nu sunt cunoscute efectele adverse pe termen mediu și 
lung; nu are sens să vaccinezi oameni care nu intră în categoriile de risc; etc), vă supunem atenției, 
spre reflecție, următoarea analiză care atrage atenția asupra unei chestiuni fundamentale: rolul 
Bisericii este, întâi de toate, acela de a îndemna la responsabilitate, prudență, și informare, în 
conformitate cu misiunea sa și cu principiile de bază ale bioeticii. 
 
Constatăm așadar că, deși BOR a exprimat o poziţie oficială clară, unii slujitori ai bisericii  
etichetează drept “conspiraţioniste” informaţiile care pun la îndoială siguranţa acestor noi vaccinuri, 
deși este vorba despre informaţii știinţifice autorizate, din surse cu recunoaștere internaţională. Acest 
lucru se întâmplă cu bune intenţii, fără îndoială, dar și cu posibile consecinţe majore asupra vieţilor 
păstoriţilor. 
 
Trăim vremuri extrem de tulburi în care este vital să cântărim cu atenţie toate informaţiile vehiculate 
în spațiul public, mai ales când ele se referă la aspecte bioetice fundamentale.  
 
Credem că informarea corectă este necesară, iar prudenţa și reținerea sunt legitime față de practici 
care implică probleme de conștiință, riscuri spirituale și, foarte grav, riscuri biologice asupra 
sănătăţii populaţiei. Precizăm că următoarele informaţii vin din surse strict știinţifice. 
 
Recenta încercare eșuată de anexare a BOR la interesele statului a avut loc în condiţiile în care 
termenele de aprobare a vaccinurilor anti-covid au fost accelerate ca niciodată în istoria vaccinurilor, 
împotriva oricăror norme știinţifice.  
 
Dincolo de entuziasmul autorităţilor în legătură cu punerea pe piaţă a vaccinurilor anti-covid, nu 
putem să nu remarcăm faptul că un mare număr de medici din România și mii de medici din toată  
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lumea (specialiști în epidemiologie, imunologie, vaccinologie, în monitorizarea bolilor infecțioase 
precum și în evaluarea siguranței vaccinurilor) trag semnale de alarmă legate de siguranţa acestor noi 
vaccinuri. 

Producerea unui vaccin nou (cu respectarea tuturor normelor) implică ani de cercetare și de studii pe 
animale, urmate de studii clinice laborioase pe subiecţi umani voluntari. Odată încheiată această 
fază, produsul este supus aprobarii FDA/EMA.  

Procesul de validare implică noi studii și coroborări știinţifice, inclusiv studii independente. Aceste 
etape evaluează, atât în laborator cât și în studii clinice pe subiecţi umani: toxicitatea, dozele 
terapeutice pe categorii de varstă, eficiența și efectele secundare. 

Conform standardelor știintifice, aceste faze nu se pot desfășura concomitent. În cazul vaccinurilor 
anti-covid, producătorii înșiși au recunoscut ca nu s-au respectat procedurile de siguranţă și normele 
prevăzute de protocolul știinţific. 

De exemplu, Pfizer a anunţat parcurgerea concomitentă a fazelor 2 și 3. Chiar și așa, este imposibil 
ca toate fazele și statistica știinţifică relevantă să fie obţinute într-un interval de numai 9 luni. 
Produs în grabă și fără maximă responsabilitate, vaccinul  va deveni el însuși o mare problemă 
de sănătate publică, la nivel naţional. 

Un mare grad de incertitudine și de neliniște provoacă și faptul că firmele producătoare au încheiat 
acorduri de imunitate cu guvernele statelor cărora le vor livra vaccinul. Firmele nu vor fi 
responsabile nici de eficiența și nici de efectele secundare ale vaccinurilor.  

Să reţinem că printre efectele “secundare” declarate oficial de Pfizer pentru vaccinul anti-covid, se 
numară și decesul, pe langă multe afecţiuni debilitante pe viaţă. Ni se cere, deci, să avem încredere 
în aceste vaccinuri în condiţiile în care nici măcar companiile producătoare nu garantează succesul 
lor. 

Ca dovadă, în luna iulie 2020, directorul executiv al AstraZeneca, Rudd Dobber, declara pentru 
Reuters: „Aceasta este o situatie unică în care noi, în calitate de companie, nu ne putem asuma 
riscul dacă în patru ani vaccinul are efecte secundare. In contractele aflate în derulare cerem o 
garanţie”. 

Adică toată responsabilitatea se transferă către guverne, care vor plăti din banii contribuabililor 
daunele provocate, iar compania producătoare rămâne cu profitul fără a-și asuma niciun fel de 
răspundere. Asigurările triumfaliste conform cărora “vaccinul este sigur și eficient” nu pot fi 
susţinute prin niciun argument. 

Mai mult, vedem că deja unele companii afirmă că vaccinurile anti-covid vor avea efect numai pe 
termen scurt, ceea ce ar impune revaccinări la fiecare trei sau șase luni, ceea ce arată că industria își 
construieste, de fapt, o uriașă piață pentru vaccinuri, care va genera profituri imense și o cerinţă 
continuă, creată artificial, ceea ce  va determina creșterea masivă a riscului efectelor secundare.  

Toate acestea ridică un imens semn de întrebare cu privire la practicile de vaccinare care se doresc a 
fi instaurate ca o “nouă normalitate” în Romania.  

Promisiunile de intrare în normalitate după vaccinare nu trebuie să determine ignorarea următoarelor 
informaţii îngrijorătoare aflate sub ochii noștri: 

În lume, există patru mari corporații, care au obiect de activitate exclusiv producerea de vaccin. Din 
momentul aparției pandemiei, acele corporații (cu vastă expertiză și experiență în domeniu) au 
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anunțat că lucrează la un vaccin, dar până în prezent niciuna nu a anunțat punerea pe piață a 
unui vaccin anti-covid.  

Alarmant și ușor de verificat este faptul că firmele care s-au angajat în producerea vaccinului și au 
anunţat că desfășoară teste nu au niciun fel de experiență și expertiză în acest domeniu. 
Pfizer/BioNTech și AstraZeneca nu au mai produs niciodată vaccinuri pentru uz uman până în 
prezent, deși sunt pe piaţă cu medicamente și echipamente medicale. Cu alte cuvinte, “s-au calificat 
la locul de muncă”, rapid, profitând de oportunitatea cererii de vaccin. Mai mult, Moderna este un 
start-up, adică nu are niciun alt produs, în nicio fază de cercetare. 

Fostul președinte al Pfizer, dr Michael Yeadon, având o experienţă de 32 de ani în cercetare și 
dezvoltare farmaceutică, își afirmă îngrijorarea în legătură cu noua tehnologie folosită (cu ARN 
mesager, care nu a fost niciodată testată) și atrage atenţia că în acest moment nimeni nu poate avea 
date despre profilul de siguranţă al vaccinului: 

“Nu aveți nicio idee despre efectele secundare adverse care vor apărea la intervale mai lungi după 
administrare, deși creați impresia că știți ce se va întâmpla [....] Sunt suspecte motivele celor care 
propun utilizarea rapidă a vaccinului pe scară largă, pe întreaga populație” 

Faptul că aceasta este o tehnologie nouă ar trebui să mărească, nu să scurteze, timpul de cercetare și 
de elaborare a concluziilor. Umanitatea este, deci, pe cale să devină un imens laborator de testare a 
acestei tehnologii. 

Lucrul cel mai grav, însă, este acela că utilizarea de ARN-mesager într-un vaccin destinat omului 
reprezintă o tehnică ce introduce o informaţie genetică definitivă în genomul uman. După cum 
afirmă geneticieni de prestigiu, efectele secundare produse de această manipulare genetică vor 
avea și ele caracter permanent. Aceste afirmaţii au fost luate în derâdere de mass media, deși ele 
sunt asumate de oameni de știinţă a căror integritate profesională este dincolo de orice îndoială. 

Constatăm că nu numai mass-media ci și politicienii coboară în derizoriu problema, deși chiar dl 
prof. dr Streinu Cercel, invitat la Antena3, a afirmat că vaccinul cu ARN-mesager “este un vaccin 
cu nanoparticule, foarte ingenios făcut, adică tehnologie science fiction”. 

O afirmaţie gravă a făcut și dl prof.dr. Alexandru Rafila, care a declarat că vaccinurile au fost deja 
fabricate, chiar dacă nu au primit încă autorizație: ”Vaccinurile s-au produs în avans, în cantități 
importante,  iar în cazul în care vor fi aprobate, ele vor fi disponibile imediat. Cred că e vorba de 
cel puțin de zeci de milioane de doze [….]..Dacă studiul de fază 3 eșuează, atunci tot vaccinul este 
distrus”. 

Care firmă al cărei scop este profitul ar fi dispusă să piardă “zeci de milioane de doze” pe care le-ar 
produce fără a avea siguranţa că vor fi autorizate indiferent de constatările studiilor de fază 3, făcute 
și ele tot “pe repede înainte”? Vaccinul trebuie să vină cu garanții științifice (care nu există), nu 
numai cu autorizarea de punere pe piaţă acordată de comisii în care și producătorul are reprezentanţi 
(aflaţi în conflict de interese – lucru care nu deranjează pe nimeni). 
 
“Vaccinurile s-au produs în avans” deși ni s-a repetat mereu că virusul este extrem de mutagen, deci 
există toate șansele ca tulpina folosită în vaccin să fie diferită de cea prezentă, iar vaccinul să fie 
complet ineficient, pe lângă faptul că este foarte problematic.  
  
In plus, producătorii recomandă vaccinarea în masă a populaţiei (cu puţine situaţii în care se 
recomandă reţinere), deși la teste au fost admiși numai voluntari sănătoși, deci nimeni nu știe ce 
reacţii ar apărea la persoane cu afecţiuni cardiovasculare, boli autoimune, diabetici sau cu alte tipuri 
de afecţiuni.  
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Un tratament complet nou poate avea efecte bine cunoscute abia peste cativa ani, iar prudenţa și 
responsabilitatea nu sunt deloc neștiintifice. Dimpotrivă, știinţa fără responsabilitate creează 
monștri. 
 
A crede că tot ce produce un grup de cercetători este perfect (chiar în condiţii de rigurozitate, deși nu 
este cazul aici) contrazice exact principiile de bază ale știinţei, care se bazează pe permanenta 
îndoială, urmată de verificare, demonstrare, validare. Ceea ce produce o echipa de cercetători este 
pus la îndoială de alţii, care apoi completează modelul, îl imbunătăţesc sau îl schimbă complet. Așa 
progresează orice știinţă, așa a progresat societatea. In legătură cu produsele știinţei, inclusiv ale 
celei medicale, nu ne aflăm în faţa unor dogme conform cărora dacă firma care vinde produsul spune 
că este bun, ea trebuie crezută fără rezerve.  
 
De ce ar trebui să credem fără rezerve autorităţile în condiţiile în care am fost martorii unui lung șir 
de abuzuri comise de aceste autorităţi în ultimele luni? De ce ar trebui să credem necondiţionat 
autorităţile care: 
 

- au interzis accesul în biserici, dar au lăsat deschise sălile de jocuri de noroc 
- au închis pieţele, sufocând micii producători, dar au lăsat deschise hipermarket-urile 
- au condamnat la moarte bolnavii oncologici lipsindu-i de posibilitatea de a-și continua 

tratamentele 
- au condamnat la moarte bolnavii dializaţi reducându-le numărul de zile și ore de dializă 
- au condamnat la moarte bolnavii cronici suferinzi de boli cardio-vasculare care necesită 

monitorizare periodică, la care nu au avut acces 
- au condamnat la moarte sau la grave complicaţii bolnavii care au avut nevoie de intervenţii 

chirurgicale pe care nu le-au putut face 
- au autorizat punerea pe piaţă a unei cantităţi uriașe de măști neconforme (90% din cele care s-au 

vândut), care nu ofereă absolut nicio protecţie (deși populaţia este obligată să le poarte), lucru 
recunoscut de ANPC care recent le-a redenumit « acoperitoare faciale », dar nu le-a retras de pe 
piaţă ( !) 

- au interzis autopsierea decedaţilor de covid deși, conform afirmaţiilor fostului șef al Institutului 
National de Medicina Legală, prof univ dr. Vladimir Beliș și ale multor medici străini, era calea cea 
mai scurtă spre înţelegerea bolii și stabilirea celor mai eficiente protocoale de tratament 

- au internat în spitale și au supus la tratamente extrem de agresive persoane asimptomatice care 
nu aveau nevoie de tratament (după cum autorităţile au recunoscut ulterior) 

- au mărit prin fraudă cifrele raportate (există declaraţiile persoanelor care nu au făcut testul, dar 
au fost anunţate că sunt pozitive) 

- au obligat aparţinătorii unor persoane decedate în accidente de circulaţie (cu politraumatisme) 
sau decedate ca urmare a unor boli cronice cunoscute să accepte înregistrarea acestora ca morţi de 
covid pentru a putea ridica de la morga trupurile neînsufleţite (ex. cazul Cornel Istrate, asistent la 
Spitalul Jud Brăila, decedat în urma unei ciroze decompensate, precum și multe alte cazuri în care 
care aparţinătorii au dat statul în judecată și procesele sunt pe rol) 

- au închis școlile, distrugând învăţământul, în vreme ce în ţări mai afectate decât România copiii 
merg de mult la școală și cu toate că însuși dl dr Rafila a afirmat că « numărul de cazuri la copii 
este nesemnificativ » 

- au declarat 44.991 de vindecaţi într-o singură zi (18.09. 2020) pentru a face să concorde cifrele 
de infectaţi, vindecaţi, decedaţi, raportate anterior 

- au permis exportul de muncitori (culegători de sparanghel în Germania), în plină carantină, sub 
protecţie guvernamentală, iar comisia parlamentară de anchetă care cercetează această situaţie încă  
nu și-a prezentat concluziile  

- au făcut achiziţii publice dubioase în perioada de carantină, dar nici comisia parlamentară de 
anchetă care cercetează aceste achiziţii nu și-a prezentat concluziile încă... 
 
Recent a apărut pe site-ul Ministerului Sănătăţii o platforma de informare referitoare la vaccinarea 
anti-covid. Intr-una dintre secţiuni apar aceste informaţii: 
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“În cadrul Uniunii Europene, o autorizație condiționată de punere pe piață permite autorizarea 
unor medicamente [.....], pe baza unor date mai puțin complete decât cele solicitate în mod uzual. 
Acest lucru se întâmplă în condiții de urgență [.......] dacă beneficiile cântăresc mult mai mult decât 
posibilele riscuri create de faptul că nu sunt disponibile încă toate datele. O dată ce o astfel de  
autorizație condiționată a fost emisă, companiile trebuie să furnizeze mai multe date, din studii 
aflate în desfășurare sau din studii noi [....] pentru a demonstra, în continuare, că beneficiile sunt 
mai mari decât riscurile”. 
 
Evident, încă nu s-a demonstrat că beneficiile sunt mai mari decât riscurile, dat fiind faptul că, în 
continuare “companiile trebuie să furnizeze date din studii aflate în desfășurare sau din studii noi 
[....] pentru a demonstra că beneficiile sunt mai mari decât riscurile”. 
 
La 27 dec, Răzvan Dumitrescu, realizator al postului Antena3, a adresat întrebări doctorului Valeriu 
Gheorghiţă, coordonatorul campaniei de vaccinare, citând din ceea ce a scris chiar producătorul în 
FIȘA INFORMATIVA (disponibilă pe cvdvaccine.com) care însoţește vaccinul: 
 
1- “vaccinul nu este aprobat de FDA”, 2- “vaccinul nu a fost supus aceluiași tip de revizuire ca un 
produs autorizat de FDA”, 3- “vaccinul se află în stadiul de studiu clinic în desfășurare”, 4- “durata 
protecţiei împotriva COVID-19 este necunoscută”, 5- “este posibil ca acestea (cele menţionate) să nu 
fie toate efectele secundare posibile ale vaccinului; pot apărea efecte adverse grave și neașteptate, 
vaccinul Pfizer-BioNTech COVID-19 este încă în studiu clinic”. 
 
Dr V. Gheorghiţă nu a negat niciuna dintre informaţiile de mai sus, a confirmat că 
producătorul nu-și asumă nicio responsabilitate pentru efectele adverse și s-a pierdut într-o 
beţie de cuvinte despre faptul că producătorul a luat toate măsurile de siguranţă, că nu s-au 
întegistrat efecte adverse grave și este puţin probabil să se întâmple.  
 
De reţinut că, până la 18 dec 2020, erau înregistrate oficial 3150 reacţii adverse (a se vedea pe www. 
cdc.gov), de la ușoare până la șoc anafilactic (urgenţă medicală majoră!), paralizii faciale, accidente 
vasculare cerebrale, decese. Până la data prezentei numărul lor a continuat să crească rapid. Oare ce 
anume îl face pe dr. V Gheorghiţă să creadă că toate acestea se pot întâmpla numai altora? 

Elementele de mai sus confirmă faptul că aceste vaccinuri sunt în stadiul de testare clinică și este 
absolut neetic ca această informaţie să fie ascunsă populaţiei. Având în vedere toate datele, credem 
că cea mai înţeleaptă atitudine trebuie să fie îndemnul la prudenţă și la informare. Responsabilitatea 
eventualelor consecinţe grave ar fi o povară prea mare pentru conștiinţa cuiva care a provocat un rău 
ireparabil printr-un sfat nepotrivit, chiar și având bune intenţii. 

Conform afirmaţiei deputatului USR-PLUS Emanuel Dumitru Ungureanu, se pregătește în prezent 
votarea cât mai rapidă a proiectului de Lege privind vaccinarea obligatorie a persoanelor în 
România (PLx 399/2017).  
 
Votat în forma actuală, acest proiect de lege ar da statului posibilitatea ca, prin constrângere, să 
vaccineze toată populaţia (adulţi și copii) cu orice vaccinuri și oricâte vaccinuri ar hotărî statul, 
încălcând orice drepturi individuale, fără ca cetăţeanul să aibă posibilitatea să se împotrivească și să-
și exercite dreptul de a decide. 

 
Pentru ca acest lucru să nu se întâmple, credem că este necesar ca BOR să se implice activ în 
stoparea sau cel puțin amendarea formei actuale a Legii privind vaccinarea obligatorie. Deși 
circumstanțele sunt, în acest moment, destul de dificile, se poate încă interveni pentru a apăra binele 
public și, în ultimă instanță, pentru a salva vieți omenești.  
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Credem că este necesar ca Biserica să se implice ca un element de echilibru și ca o voce a rațiunii în 
această conversație despre provocările cu care ne confruntăm și despre apărarea drepturilor și 
libertăților individuale, să devină astfel vectorul unei mobilizări oportune în numele demnității 
umane și al unor valori și principii care trebuie apărate. În frunte cu dreptul fiecărui creștin și 
cetățean de a decide, în mod informat. 
 
 
 
Cu consideraţie,                                                                   

                                            
 
Comitetul Director al Alianţei Părinţilor:                               
 

 
Dr. Roxana Voicu- medic specialist medicină internă 
Conf. univ. dr Stanciu Costel 
Leonard Vancu- ing. bioinformatician 
Prof. Popa Olimpia- Dir. Departament Educaţie-Sănătate 
Avocat Marina Alexandru- Dir. Departament Juridic 
Corina Stanciu- Chimist- specialist biochimie medicală 
AlinaVictoria Cioroiu- fizician medical 
Dr Dragnea Geanina Elena- medic ginecolog 
Dr. Bota Georgeta Lăcrămioara- medic chirurg 
Stoian George Daniel- doctor în economie 
 
 
 
     08.01.2021                                                                                Președinte: 
                                                                                                       Cristian Filip 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


