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SOCIETATEA  ROMÂNĂ  DE  HOMEOPATIE 

 
 

 

 

                                    COMUNICAT  DE PRESĂ  

 

 

USR   a inițiat o propunere de modificare a Legii nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății ce prevede ca pe ambalajul și în prospectul 

medicamentelor homeopate să scrie, cu majuscule, „Acest produs nu are 

efecte asupra sănătății” iar , în cazul publicității  media la aceste produse, în 

afara de indicația de a citi instrucțiunile din prospect și de pe ambalaj, se va 

adăuga și o avertizare sonoră și scrisă, formulată după cum urmează: 

„Acesta este un produs homeopat neatestat medical, fără efecte dovedite 

asupra sănătății.”  Inițiatorii acestui proiect legislativ concluzionează că 

produsele homeopate sunt lipsite de efecte medicale. 

 

In acest sens, dorim să facem următoarele precizări: 

 

- ”SOCIETATEA ROMÂNĂ DE HOMEOPATIE”  a  fost înființată 

în anul  1947,  este persoană juridică de drept privat, independentă, 

nelucrativă, neguvernamentală, apolitică, având un caracter ştiinţific şi 

social. Este acreditată de Colegiul Medicilor și Farmaciștilor pentru 

emiterea diplomelor în Homeopatie recunoscute de Ministerul 

Sănătății Publice și susține prin lectorii săi formatori cursurile de 

specializare postuniversitară a medicilor și farmaciștilor in 

Homeopatie, in urma cărora Ministerul Sănătații, prin Școala 

Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în 

Domeniul Sanitar acordă autorizarea legală și dreptul de practică a 

Homeopatiei în Romania. 

-  In 1969,  ministrul sănătății oficializează practica homeopatică în 

România. 

- In 1980, Centrul de Perfecționare al medicilor și farmaciștilor al 

Ministerului Sănătății organizează primul Curs de inițiere în 

Homeopatie la București, astfel punându-se bazele învățământului 

homeopatic din țara noastră.  

- In 2007, SRH s-a afiliat la ECH (Comitetul European de Homeopatie) 

și invățământul homeopatic din România a primit Acreditare ECH, cu 
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echivalarea diplomei cu diploma ECH, recunoscută în toate țările 

europene. 

- In 2014, SRH s-a afiliat la Liga Internațională de Homeopatie LMHI 

(Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis). 

- In perioada 2014-2017, SRH a contribuit la elaborarea Standardului 

European EN 16872:2016, Services of Medical Doctors with 

additional qualification in Homeopathy (servicii de sănătate oferite de 

medicii care au calificare suplimentară în Homeopatie), standard 

adoptat și publicat de ASRO în mai 2017, ca standard român. 

- HOMEOPATIA este cea mai răspândită formă de medicină 

alternativă pe plan mondial. În întreaga lume,  nivelul de 

recunoaștere al Homeopatiei este în creștere.  

- Există Directive UE pentru produsele medicale homeopatice și o 

Reglementare a Consiliului Europei pentru folosirea medicamentelor 

homeopatice . Cercetarea in Homeopatie a fost inclusă în Programul 

Oficial de cercetare al Comisiei Europene, medicamentele homeopate 

au fost incluse in Farmacopea Europeană. 

-  Din totalul de circa 1 milion doctori din Uniunea Europeană, sunt 

12.000 (1,2%) doctori atestați în Homeopatie (comparabil cu 

numărul de medici specialiști în neurologie, ORL sau alte 

specialități). 

- Parlamentul European a afirmat că “reglarea si coordonarea 

criteriilor de invățământ impuse practicienilor homeopatiei va fi o 

garanție esențială pentru cetățeni” și “este esențial, în interesul 

ambelor părți, pacienți și medici, ca armonizarea calificărilor să se 

facă la nivel înalt”. (Parlamentul European, Rezolutia A4-0075/97).  

- ECH (Comitetul European de  Homeopatie) urmărește cu atenție 

invățământul homeopatic in toate țările UE, pentru a avea medici 

homeopați cu nivel înalt de calificare. ECH a stabilit Standardul de 

Educație Medicală Homeopatică incă din  anul 1994.  

- În prezent, peste  100 milioane cetățeni europeni folosesc in mod 

curent homeopatia. 

- Homeopatia este o metodă științifică de tratament medical care 

stimulează tendința naturală de vindecare a organismului, folosind 

medicamente preparate din substanțe de origine minerală, vegetală și 

animală prin procedee specifice, în laboratoare farmaceutice 

specializate. Aceste medicamente sunt lipsite de toxicitate.  

- Organizația Mondială a Sănătății,  in cadrul  Departamentului de 

Medicină Tradițională Complementară și Integrativă susține 

Programul de dezvoltare strategic pentru anii 2014- 2023 în ceea 
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ce privește dezvoltarea medicinei complementare, inclusiv a 

homeopatiei.  

 

 Există cinci tipuri de evidenţe în favoarea homeopatiei: 

1. Cazurile clinice rezolvate, nu toate raportate corect şi controlate 

după rigorile ştiinţifice, dar care sunt în număr impresionant. Practic 

fiecare homeopat şi cei mai mulţi pacienţi ai homeopatiei, aduc zi de 

zi astfel de mărturii şi chiar dacă ele nu intră în categoria dovezilor 

ştiinţifice propriu zise, ele continuă să curgă cu puterea evidenţei. 

2. Testul timpului: homeopatia este o practică de peste  200 de ani care  

s-a schimbat puţin în esenţa sa şi care continuă să funcţioneze cu 

succes.  

3. Cercetările asupra diluţiilor înalte, ultramoleculare, inclusiv din 

domeniul nanomedicinii. 

4. Dovezile clinice din studii controlate. 

5. Dovezile eficienței în medicina veterinară și în agrohomeopatie. 

 

De asemenea, menționăm că: 

• Homeopatia nu anulează medicina alopată. 

• In România, homeopatia este practicată exclusiv de medici  (care 

au și formare medicală alopată), atestați de Ministerul Sănătății, 

membri ai Colegiului Medicilor și care susțin alături de celelalte 

specialitați politicile de sănătate publică ale Statului Român și  ale 

Uniunii Europene. 

•  Nu ne obligăm pacienții la acest tratament, nu le anulăm 

medicamentele  vitale lor.  

• Este dreptul pacientului, prin consimțământ informat să-și aleagă 

medicul și tratamentul potrivit. 

Medicina Complementară, a cărei existență datează din cele mai vechi 

timpuri, a rezistat cu demnitate pe baricadele sănătății mondiale, in pofida 

celor care i s-au împotrivit și i-au contestat eficiența. Așa cum bine  știm, 

unele organizații incearcă să pună la zid Homeopatia, utilizând armele 

dezinformării  și manipulării. În acest sens, este important sa cunoaștem cu 

toții adevărul. 

                     Purtătorul  de cuvânt al Societății Române de Homeopatie, 

                 Crinel Niculae- Jurnalist 


