
Deși subiectul obligativităţii vaccinării este 
prezentat, de regulă, cu referire numai la 
obligativitatea vaccinării copiilor, el prevede și 
vaccinarea obligatorie a adulţilor (Legea privind
vaccinarea obligatorie a persoanelor în 
România - PLx 399/2017).
Raportul asupra acestui proiect de lege, transmis 
plenului Camerei Deputaților de către Comisia 
pentru Sănătate și Familie, care conţine forma 
finală a proiectului ce ar urma să fie supus votului 
Camerei Deputaţilor, poate fi consultat aici : 
http://www.cdep.ro/comisii/sanatate/pdf/2020/rp39
9_17.pdf
Iată prevederile, lămuritoare, ale textului proiectului de lege :
Articolul nr 6 (pag 13) cu amendament :
” Art.6.- (1) Vaccinarea copiilor cu vaccinurile prevăzute în CNV,
aprobat prin hotărâre a Guvernului, precum şi cu cele 
administrate în situaţii epidemiologice speciale întregii populaţii 
ori unor grupuri de populaţie este obligatorie.
(2) Situațiile epidemiologice speciale și grupurile de populație 
ce urmează să fie supuse vaccinărilor obligatorii în aceste 
situații se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 
GTCAV şi/sau la recomandarea OMS.”
Articolul nr 13 (pag 17) :
” Art.13.- Categoriile de vaccinări obligatorii sunt următoarele:
a) vaccinările stabilite prin Calendarul Naţional de Vaccinare 
pentru copii, potrivit prevederilor art.6;
b) vaccinările impuse de situaţii epidemiologice, care implică 
vaccinarea ca măsură de intervenţie, în vederea limitării bolilor 
care pot fi prevenite prin vaccinare;
c) vaccinările pentru personalul medico-sanitar din unităţile 
sanitare publice şi private;
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d) vaccinările pentru alt personal din unităţile publice şi 
private care, prin natura atribuţiilor, sunt expuse suplimentar la 
boli infecţioase sau pot reprezenta surse de infecţie care ar 
putea pune în pericol sănătatea publică, stabilite prin hotărâre a
Guvernului. ”
Articolul nr 16 (pag 19) :
”Art.16.- Calendarul Naţional de Vaccinare pentru copii şi 
Calendarul Naţional de Vaccinare pentru adulţi sunt elaborate 
şi propuse de GTCAV şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului”.
Deci, punctele b, c și d, Art 13 specifică în mod clar care sunt 
categoriile de vaccinări obligatorii care se aplică inclusiv 
adulților. Știm cu toții că avem în fiecare an epidemie de gripă, 
ceea ce înseamnă că după declararea epidemiei prin ordin de 
ministru, toți cetatenii Romaniei ar fi vaccinați obligatoriu 
antigripal pe motiv de epidemie (conform punctului b de mai 
sus).
Punctul b) al Art 13 - în categoria vaccinărilor obligatorii 
intră și ”vaccinările impuse de situaţii epidemiologice, care
implică vaccinarea ca măsură de intervenţie, în vederea 
limitării bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare”.
In prezent tocmai avem o situație epidemiologică specială ca 
urmare a declarării pandemiei de Sars-Cov 2 de către OMS.
Deci, în actualul context epidemiologic, conform pct b) Art 13 
toată populaţia României ar fi vaccinată obligatoriu, cu un 
vaccin aflat în studiu clinic (în teste), studiu care va fi 
finalizat în decembrie 2023.  (a se vedea pagina 19 din 
prospectul oficial al vaccinului anti-covid Comirnaty: 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-
information/comirnaty-epar-product-information_ro.pdf)
Art 40, lit l cu amendament (pag 41) - acest articol stipulează 
clar că “se  sesizează Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului cu privire la existenţa unei 
suspiciuni de încălcare a dreptului copilului la sănătate de 
către părinţi sau reprezentanţii legali în cazul minorului 
care împlineşte 18 luni de la înscrierea într-o colectivitate şi
nu a început sau a întrerupt schema privind vaccinurile 
obligatorii în conformitate cu prevederile lit.f);”

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, dacă nu dorește.
Impunerea prin Lege a vaccinării obligatorii ar transforma 
Statul Român în stăpânul corpului nostru și al corpului 
copiilor noștri. Asta ne dorim pentru noi și pentru copiii 
noștri de aici înainte?

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.
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