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Petiția mea către INSP – Răspunsuri INSP



• 2. Câte decese au fost raportate în România postvaccinare covid în anii 
2021 , 2022 și la ce vârste? Dar în Europa? Câte dintre ele s-au 
confirmat ca fiind cauzate, respectiv favorizate de vaccinare în 
România? Dar in Europa? Care a fost mecanismul prin care vaccinul a 
determinat decesul (ex. anafilaxie, tromboza, trombocitopenie, 
miocardită, infarct miocardic, insuficienta hepatică)?
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• 3. Care a fost numărul de decese raportate ca fiind postvaccinale și 
care a fost numărul deceselor confirmate ca fiind 
determinate/favorizate de administrarea vaccinului, în funcție de tipul 
de vaccin și de durata de timp de la vaccinare (în primele 48 de ore, în 
prima luna, între o luna si 6 luni, mai mult de 6 luni).
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• 5. Câte necropsii au fost efectuate în România la persoanele al căror 
deces a fost raportat în legătură cu vaccinarea? Care este protocolul 
de efectuare a acestor necropsii și ce analize specifice (ex 
imunohistochimie) se fac pentru a demonstra sau a se exclude o 
relație de cauzalitate cu vaccinarea?
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• 11. Câte cazuri de miocardite, infarcte miocardice, accidente 
vasculare cerebrale au fost raportate la persoanele vaccinate? Vă rog 
să detaliați și în funcție de vârstă, intervalul de timp de la vaccinare, 
numărul de doze de vaccin.
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• 12. Câte cazuri de cancere nou diagnosticate au fost raportate la 
persoanele vaccinate anticovid? La ce interval post-vaccinare au fost 
raportate, după ce tipuri de vaccin și la ce vârste?

13. Care sunt studiile de siguranță a administrării celei de-a patra doza de 
vaccin (al doilea rapel)? Dar de eficacitate?
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• 16. Cum justificați vaccinarea tinerilor de până la 35 de ani (0-35 ani), procentul 
de decese prin covid în aceasta categorie fiind sub 1% atât în anul 2020 cât și în 
anul 2021, având în vedere că vaccinul nu împiedica transmiterea? 
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• 17. Cum justificați decizia de vaccinare a copiilor din categoria de 
vârstă 10-14 ani, în condițiile în care în anul 2020 nu a existat 
niciun deces în această categorie de vârstă și vaccinul nu 
împiedică transmiterea virusului?

Petiția mea către INSP – Răspunsuri INSP



18. Cum justificați procentele mai mari de cazuri pozitive covid raportate la 
persoanele vaccinate față de cele nevaccinate pe parcursul întregului an 
2022, fapt ce rezultă din rapoartele săptămânale ale INSP? Care este 
procentul cazurilor pozitive raportate la persoanele vaccinate din numărul 
total de cazuri pozitive în anul 2021 și respectiv în anul 2022 până la ultimul 
raport INSP? Este aceasta o dovadă a faptului că vaccinurile anticovid nu sunt 
eficiente și se pare că au chiar rol favorizant în selectarea de noi tulpini și în 
răspândirea virusului? Vă rog să luați în considerare pentru acest răspuns și 
situația cazurilor pozitive din 2022 din țări în care procentajul de vaccinare a 
fost mult mai mare decât în România și care, în mod surprinzător, au avut un 
număr mai mare de cazuri pozitive raportate pe parcursul anului 2022, în 
raport cu situația din țara noastră. https://ourworldindata.org/ 
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• 19. Câte cazuri de covid sever și câte cazuri de covid critic au fost 
raportate la gravidele nevaccinate în Romania in anul 2020, 2021 și 
2022? Vă rog să detaliați și în funcție de vârsă și de comorbidități.

• 20. Câte decese covid au fost înregistrate în România la gravidele 
nevaccinate, feți , respectiv la nou născuți în anii 2020, 2021, 2022? 
Câte nașteri premature au fost determinate de covid si la ce vârstă de 
sarcina? 21. Câte reacții adverse au fost raportate postvaccinare covid 
la femeile gravide în anii 2020, 2021, 2022? Cate cazuri de decese 
materne sau fetale au fost înregistrate postvaccinare covid în anii 
2021, 2022? 
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• 23. Câte cazuri de sindromul inflamator multisistemic (MIS-C) au fost 
raportate în România în anii 2020, 2021, 2022? Câte decese au fost prin acest 
sindrom la copiii nevaccinați și la ce vârste? Dar în rândul copiilor vaccinați?
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• 24. Din ce fonduri se plătesc daunele cauzate de vaccinuri? Cine 
alimentează aceste fonduri? Firma producătoare?
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https://www.hrsa.gov/vaccine-compensation

În SUA exista un program de compensare a victimelor... 

https://www.hrsa.gov/vaccine-compensation


https://www.federalregi
ster.gov/documents/20
17/01/19/2017-
00701/national-vaccine-
injury-compensation-
program-revisions-to-
the-vaccine-injury-table

Pentru vaccinarea ani H1N1 din 2011 , abia in 2017 a 
fost recunoscut sindromul Guillain-Barré ca fiind 
CAUZAT de vaccinare. Tot atât se va aștepta si pentru 
confirmarea multiplelor  reacțiile adverse severe ale  
produselor experimentale covid ? 
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https://www.hrsa.gov/cicp/cicp-data

Datele Programului de Compensare a Prejudiciilor prin 
Contramăsuri (CICP) în SUA

https://www.hrsa.gov/cicp/cicp-data
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În Singapore există un program de compensare a victimelor... 
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În Italia există un program de compensare a victimelor... 
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Rezoluția 2361 din 27 ian 2021 
Parlamentul European 
https://pace.coe.int/en/files/29004/html

https://pace.coe.int/en/files/29004/html


https://www.anm.ro/_/EXPERTI%20
ANM/Ordin%201474-2021.pdf

Experții români responsabili cu vaccinarea nu au luat în calcul 
crearea unui fond de compensare a victimelor vaccinării... 

https://www.anm.ro/_/EXPERTI%20ANM/Ordin%201474-2021.pdf
https://www.anm.ro/_/EXPERTI%20ANM/Ordin%201474-2021.pdf


• 27. Cum comentați decizia Agenției Europeane a Medicamentului de 
a aproba vaccinarea anticovid a copiilor între 6 luni-5 ani în condițiile 
în care eficacitatea vaccinului pentru vârsta de 2-5 ani este de doar 
36,8% și între 6 luni-23 luni de doar 50,6%, și vaccinarea nu împiedică 
transmiterea sau îmbolnăvirea?

Petiția mea către INSP – Răspunsuri INSP



Revizuire sistematică și metaanaliza a 65 de studii din 19 țări.

• Eficacitatea 

- împotriva reinfectării prin varianta omicron BA.1 - 45,3% și de 44,0% împotriva bolii simptomatice omicron BA.1. 

- >78% împotriva bolii grave (spitalizare și deces) pentru toate variantele, inclusiv omicron BA.1. 

- protecția împotriva reinfectării cu variantele ancestrale, alfa și delta - 78,6% la 40 de săptămâni. 

- protecția împotriva reinfectării cu varianta omicron BA.1 - 36,1% la 40 de săptămâni. 

- protecția împotriva bolii severe - 90,2% pentru variantele ancestrale, alfa și delta și 88,9% pentru omicron BA.1 la 40 de 
săptămâni.

Concluzia studiului :

Protecția împotriva bolilor severe, deși bazată pe date limitate, a fost la un nivel relativ ridicat până la 1 
an după infecția inițială, pentru toate variantele. 

Analiza noastră sugerează că protecția oferită de trecerea prin boală este cel puțin echivalentă, dacă nu 
chiar mai mare, decât cea oferită de vaccinurile ARNm cu două doze.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)02465-5/fulltext

Protecția oferită de imunitatea naturală este CHIAR MAI 
MARE DECÂT CEA OFERITA DE VACCINURILE ARNm !!!
- studiu recent finanțat de  Fundația Bill & Melinda Gates -

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)02465-5/fulltext
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Petiția mea către autorități – Răspunsul Ministerului Sănătății



• au fost raportate și investigate până în prezent 28 de decese după 
vaccinare (INSP)

• 2. Câte dintre aceste decese postvaccinale au fost urmate de necropsie?

• 2. Dintre decesele raportate post-vaccinare și investigate, nu a fost 
făcută necropsie pentru 4 cazuri.

• 3. Care a fost relația temporală a deceselor cu efectuarea vaccinului 
(număr de decese între 0-48 ore, 48h-14 zile, 15-30 zile, >30 zile) ?

• 3. În primele 48 de ore de la vaccinare au fost suspectate 8 decese, în 
intervalul 48h-14 zile au fost suspectate 14 decese post vaccinare, în 
intervalul 15-30 de zile au fost suspectate 4 decese post vaccinare și 
peste 30 de zile au fost suspectate 3 decese post vaccinare.

Petiția mea către autorități – Răspunsul Ministerului Sănătății



• 5. Care este componența Comisiei de Medicina Legală care a 
efectuat aceste necropsii și a raportat concluziile?

• 5. Conform legislaţiei în vigoare necropsiile medico-legale 
(indiferent de specificul cazului respectiv) se efectuează de către un 
medic legist salariat/angajat în Institutul/ Serviciul / Cabinetul de 
medicină legală, respectiv desemnat de catre directorul 
institutiei/seful de laborator si respectiv de către seful SJML. 
Decesele în urma infecţiilor SARS-CoV2 nu s-au autopsiat prin 
proceduri speciale. Nu s-au dispus de catre organele de justiție 
autopsii medicolegale care să fie raportate ca fiind decese post-
vaccinare COVID-19.

Petiția mea către autorități – Răspunsul Ministerului Sănătății



IGNORAREA 
,,Ghidului de investigare a cazurilor severe si grave de RAPI” al INSP ???

Cazurile de RAPI care necesită investigare

• cazurile de RAPI serioase prin simptomatologia lor gravă

• cazurile de RAPI din clustere

• cazurile de RAPI ce reprezintă semnale în sistemul de supraveghere

• cazurile de RAPI suspectate ca fiind datorate unor erori programatice

• cazurile care produc preocupare și îngrijorare la nivelul comunității

https://cnscbt.ro/index.php/metodologii/rapi/661-ghid-investigare-cazuri-rapi/file

RAPI = Reactii adverse post-vaccinale indezirabile

https://cnscbt.ro/index.php/metodologii/rapi/661-ghid-investigare-cazuri-rapi/file


https://cn
scbt.ro/in
dex.php/
metodolog
ii/rapi/661
-ghid-
investigare
-cazuri-
rapi/file

IGNORAREA 
,,Ghidului de investigare a cazurilor severe si grave de RAPI” al INSP ???

https://cnscbt.ro/index.php/metodologii/rapi/661-ghid-investigare-cazuri-rapi/file
https://cnscbt.ro/index.php/metodologii/rapi/661-ghid-investigare-cazuri-rapi/file
https://cnscbt.ro/index.php/metodologii/rapi/661-ghid-investigare-cazuri-rapi/file
https://cnscbt.ro/index.php/metodologii/rapi/661-ghid-investigare-cazuri-rapi/file
https://cnscbt.ro/index.php/metodologii/rapi/661-ghid-investigare-cazuri-rapi/file
https://cnscbt.ro/index.php/metodologii/rapi/661-ghid-investigare-cazuri-rapi/file
https://cnscbt.ro/index.php/metodologii/rapi/661-ghid-investigare-cazuri-rapi/file
https://cnscbt.ro/index.php/metodologii/rapi/661-ghid-investigare-cazuri-rapi/file
https://cnscbt.ro/index.php/metodologii/rapi/661-ghid-investigare-cazuri-rapi/file


https://cnscbt.ro/index.php/metodologii/rapi/661-ghid-investigare-cazuri-rapi/file

IGNORAREA 
,,Ghidului de investigare a cazurilor severe si grave de RAPI” al INSP ???

https://cnscbt.ro/index.php/metodologii/rapi/661-ghid-investigare-cazuri-rapi/file


https://cnscbt.ro/index.php/metodologii/rapi/661-ghid-investigare-cazuri-rapi/file

IGNORAREA 
,,Ghidului de investigare a cazurilor severe si grave de RAPI” al INSP ???

https://cnscbt.ro/index.php/metodologii/rapi/661-ghid-investigare-cazuri-rapi/file


https://cnscbt.ro/index.php/metodologii/rapi/661-ghid-investigare-cazuri-rapi/file

IGNORAREA 
,,Ghidului de investigare a cazurilor severe si grave de RAPI” al INSP ???

https://cnscbt.ro/index.php/metodologii/rapi/661-ghid-investigare-cazuri-rapi/file


https://cnscbt.ro/index.php/metodologii/rapi/661-ghid-investigare-cazuri-rapi/file

IGNORAREA 
,,Ghidului de investigare a cazurilor severe si grave de RAPI” al INSP ???

https://cnscbt.ro/index.php/metodologii/rapi/661-ghid-investigare-cazuri-rapi/file


https://cnsc
bt.ro/index.p
hp/metodol
ogii/rapi/661
-ghid-
investigare-
cazuri-
rapi/file

IGNORAREA 
,,Ghidului de investigare a cazurilor severe si grave de RAPI” al INSP ???

https://cnscbt.ro/index.php/metodologii/rapi/661-ghid-investigare-cazuri-rapi/file
https://cnscbt.ro/index.php/metodologii/rapi/661-ghid-investigare-cazuri-rapi/file
https://cnscbt.ro/index.php/metodologii/rapi/661-ghid-investigare-cazuri-rapi/file
https://cnscbt.ro/index.php/metodologii/rapi/661-ghid-investigare-cazuri-rapi/file
https://cnscbt.ro/index.php/metodologii/rapi/661-ghid-investigare-cazuri-rapi/file
https://cnscbt.ro/index.php/metodologii/rapi/661-ghid-investigare-cazuri-rapi/file
https://cnscbt.ro/index.php/metodologii/rapi/661-ghid-investigare-cazuri-rapi/file
https://cnscbt.ro/index.php/metodologii/rapi/661-ghid-investigare-cazuri-rapi/file


https://cnscbt.ro/index.php/metodologii/rapi/661-ghid-investigare-cazuri-rapi/file

IGNORAREA 
,,Ghidului de investigare a cazurilor severe si grave de RAPI” al INSP ???

https://cnscbt.ro/index.php/metodologii/rapi/661-ghid-investigare-cazuri-rapi/file


• 7. Care a fost protocolul necropsiei (vă rog să detaliați)?

• 7. Conform legislaţiei în vigoare, există un protocol de necropsie respectat de 
toate instituţiile medico-legale. Acesta se află în Regulamentul de aplicare a 
OUG. 1/2000 cu modificările ulterioare care este armonizat metodologic cu 
recomandarile europene ale Consiliului European de Medicina Legala printr-
o hotărâre a Consiliului Superior de Medicină Legală. Protocolul cuprinde 
toate cazurile medico-legale. (Protocolul necropsic este cel stabilit este cel 
stabilit prin Recomandarea nr. R (99) - 3/2.02.1999 a Comitetului de ministri
al Consiliului Europei privind armonizarea regulilor autopsiei medico-legale 
pentru statele membre). Pentru infecțiile SARSCoV2, Consiliului Superior de 
Medicină Legală a recomandat metodologic un protocol modificat care să 
reduca riscul ocupațional de transmitere a infecției către personalul angajat 
în activitatea de medicină legală. Pentru decesele post-vaccinare nu exista 
un protocol elaborat diferit de protocoalele uzuale amintite.

Petiția mea către autorități – Răspunsul Ministerului Sănătății



• 8. Câte dintre decesele postvaccinare covid au fost confirmate de către 
Comisie ca fiind cauzate sau precipitate de vaccinarea covid?

• 8. După consultarea reţelei naţionale de medicină legală, Comisia de 
medicină legală a constatat că nu au existat cazuri la nivel naţional în 
care să se poată stabili necroptic o relaţie de cauzalitate directă între 
morţile subite şi vaccinarea antiCovid. Cum am menţionat şi anterior 
nu a existat nici o comisie care să analizeze aceste necropsii. Mai mult, 
dosarele necropsice sunt parte a unor dosare de urmărire penală, 
astfel că informațiile din ele nu pot fi diseminate public și nu există o 
obligativitate de raportare a acestui indicator.
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• 9. Ce țesuturi/organe au fost prelevate/analizate de la persoanele raportate 
ca fiind decedate din cauza vaccinurilor covid?

• 9. Nu a existat nici o situaţie în care o persoană să fie „raportată” de către 
altă instituţie (Direcţia de Sănătate Publică, Colegiul Medicilor din România, 
etc) către instituţiile medicolegale din ţară ca fiind decedată din cauza 
vaccinului Covid. În consecinţă prelevările de ţesuturi, sânge, urină s-au făcut 
conform protocoalelor de efectuare a autopsiei medico-legale în contextul 
metodologic al unei autopsii medico-legale fiind dispuse aceste recoltări in 
vederea examenelor complementare de către medicul legist care a fost 
desemnat pentru efectuarea autopsiei respective. La fel ca şi în cazul 
protocolului necropsic, prelevările de organe și țesuturi se fac în conformitate 
cu Recomandarea nr. R (99) - 3/2.02.1999 a Comitetului de ministri al 
Consiliului Europei privind armonizarea regulilor autopsiei medico-legale 
pentru statele member.

Petiția mea către autorități – Răspunsul Ministerului Sănătății



Petiția mea către autorități – Răspunsul CMR



• 10. S-a efectuat imunohistochimie la nivelul țesuturilor afectate pentru detecția proteinei 
spike concomitent cu imunohistochimie pentru detecția nucleocapsidei virale, așa cum a 
procedat profesorul german Burkhardt pentru a diferenția între leziunile produse de 
vaccin și cele produse prin boala COVID? https://doctors4covidethics.org/vascular-and-
organ-damage-induced-by-mrnavaccines-irrefutable-proof-of-causality/

• 10. Imunohistochimia nu este o procedură efectuată de rutină în instituţiile medico-legale. 
Decizia lărgirii investigațiilor de laborator complementare revine medicului legist 
responsabil de caz. Această decizie se coroborează cu particularitățile cazului și cu 
obictivele ordonanței pe baza căreia se realizează autopsia medico-legală precum și în 
raport cu dotările de laborator ale instituției de medicină legală. Nu s-au înregistrat 
solicitări și obiective în ordonanțe privind stabilirea cauzei decesului urmare a vaccinării 
sau a cauzalității dintre vaccinare și deces aşa dupa cum s-a arătat. Cercetarea necroptică
la care aţi făcut referire, care are la baza o comunicare știintifica a reputatului profesor 
Burhardt Madea din Germania are un caracter de cercetare fundamentală şi nu constituie 
o normă metodologică, nici la nivel naţional şi nici la nivel european. Pe de altă parte, 
HOTĂRÂREA nr. 1609 din 8 noiembrie 2006 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea 
expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale nu prevede tarif pentru 
respectivul test imunohistochimic

Petiția mea către autorități – Răspunsul Ministerului Sănătății

https://doctors4covidethics.org/vascular-and-organ-damage-induced-by-mrnavaccines-irrefutable-proof-of-causality/
https://doctors4covidethics.org/vascular-and-organ-damage-induced-by-mrnavaccines-irrefutable-proof-of-causality/


• 11. Au fost realizate teste toxicologice persoanelor decedate post vaccinal?

• 11. Prelevări ale produselor biologice și analize complementare toxicologice 
au fost dispuse de către fiecare medic legist responsabil de caz, în raport cu 
particularitățile cazului și obiectivele organului de cercetare dispuse în 
ordonanţă. Analizele toxicologice au fost realizate ori de câte ori a fost 
necesar, conform metodologiei, protocoalelor în vigoare, cât și impuse de 
particularităţile cazului și obiectivele din ordonanță fără nici o relaţie cu 
vacinarea COVID-19. Faptul că nu au fost raportate persoane decedate post-
vaccinal face întrebarea caducă. Dosarele necropsice sunt parte a unor 
dosare de urmărire penală, astfel că informațiile din ele nu pot fi diseminate 
public și nu există o obligativitate de raportare a acestui indicator
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• 13. Unde sunt prezentate pentru public concluziile acestor investigații, 
pentru informarea transparentă a populației având în vedere că 
vaccinurile au aprobare condiționată până în anul 2023?

• 13. Analiza cazurilor RAPI apărute după vaccinarea COVID-19 sunt 
prezentate în rapoartele anuale 
(https://www.cnscbt.ro/index.php/rapoarte-anuale ) și în analiza 
reacțiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) din campania 
națională de vaccinare anti-SARS-CoV-2, in perioada 27.12.2020-
03.10.2021 (https://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-
datesupraveghere/rapi-1/2777-rapi-din-campania-nationata-de-
vaccinare-anti-sars-cov-2/file )

Petiția mea către autorități – Răspunsul Ministerului Sănătății

https://www.cnscbt.ro/index.php/rapoarte-anuale
https://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-datesupraveghere/rapi-1/2777-rapi-din-campania-nationata-de-vaccinare-anti-sars-cov-2/file
https://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-datesupraveghere/rapi-1/2777-rapi-din-campania-nationata-de-vaccinare-anti-sars-cov-2/file
https://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-datesupraveghere/rapi-1/2777-rapi-din-campania-nationata-de-vaccinare-anti-sars-cov-2/file


• 14. A fost analizată compoziția vaccinurilor din loturile implicate în decese 
postvaccinale, așa cum prevede Ghidul de investigare cazuri RAPI.pdf al 
INSP - https://insp.gov.ro/centrul-national-desupraveghere-si-control-al-
bolilor-transmisibile-cnscbt/metodologii/

• 14. În niciuna din suspiciunile de deces post vaccinare nu a fost analizata 
compoziția vaccinului deoarece ipoteza legăturii dintre vaccin și deces nu 
a fost susținută de coroborarea datelor medicale și rezultatele necropsiei 
pentru a fi necesară solicitarea analizei vaccinului. În plus, vaccinurile 
COVID-19 puse pe piață în Romania au primit avizul de la ANMDM, 
instituție responsabilă cu farmacovigilența pentru medicamente si 
vaccinuri
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https://insp.gov.ro/centrul-national-desupraveghere-si-control-al-bolilor-transmisibile-cnscbt/metodologii/
https://insp.gov.ro/centrul-national-desupraveghere-si-control-al-bolilor-transmisibile-cnscbt/metodologii/


• 15. Cine răspunde și plătește daunele postvaccinare (firma 
producătoare, Statul Român, Uniunea Europeană?). 

• 16. Din ce fonduri se plătesc compensații pentru daunele 
postvaccinare (reacții adverse severe, decese? 

• 17. Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze persoana ce a suferit 
daune postvaccinare sau familia persoanei decedate din cauza 
vaccinului pentru a obține aceste compensații?
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• 15. 16. 17. Strategia de Vaccinare împotriva COVID 19 în România 
(https://vaccinarcovid.gov.ro/strategia-de-vaccinare-impotriva-covid-19-in-romania-
estedisponibila/ ) stabilește viziunea, principiile și modul de acțiune pentru administrarea în 
România a vaccinurilor autorizate de către Agenția Europeană a Medicamentului. În 
momentul de față, în țara noastră se desfășoară o campanie de vaccinare împotriva COVID-
19, coordonată de Guvernul României, dar nu a fost adoptată o legislație care să impună 
vaccinarea COVID19 în mod direct, prin instituirea unei obligații legale de vaccinare a tuturor 
persoanelor, sau a anumitor categorii de persoane. Având în vedere: - faptul că în contextul 
generat de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice naţionale şi internaţionale, 
determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, siguranța publică a necesitat 
adoptarea unor noi măsuri care să permită autorităţilor publice să intervină rapid și apelând 
la mijloace adecvate care să conducă la gestionarea crizei; - că în considerarea necesităţii
instituirii unor mecanisme care să protejeze drepturile la viaţă, la integritate fizică şi la 
ocrotirea sănătăţii şi având în vedere obligaţia instituită de Legea fundamentală în sarcina 
statului de a lua măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice a cetăţenilor; - în 
conformitate cu prevederile art. 53 din Constituţia României, republicată, exerciţiul unor 
drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după 
caz, între altele, pentru apărarea ordinii, a sănătăţii publice, dar şi a drepturilor şi a libertăţilor
cetăţenilor

https://media.hotnews.ro/media_server1/document-2021-11-9-25168451-0-strategia-vaccinare-impotriva-covid-19.pdf
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https://vaccinarcovid.gov.ro/strategia-de-vaccinare-impotriva-covid-19-in-romania-estedisponibila/
https://vaccinarcovid.gov.ro/strategia-de-vaccinare-impotriva-covid-19-in-romania-estedisponibila/
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• Rezoluția nr.2361(2021) Vaccinul împotriva Covid-19 considerații etice, juridice 
și practice (Covid-19 vaccine: ethical, legal and practical considerations) 

• a fost adoptată de adunarea parlamentară a Consiliului Europei în data de 
27.01.2021. Rezoluția cere ca de îndată statele membre ale UE să pună la 
dispoziția populației vaccinul, respectând însă, strict, o serie de condiții, între 
care: 

- cu privire la vaccin, veghind ca organismele care reglementează producerea 
vaccinului să fie independente și la adăpost de orice presiune politică (7.1.2) și 
să existe programe independente care să acorde reparații în caz de daune sau 
prejudicii nejustificate suportate de cetățeni, consecutive vaccinării (7.1.5);

- cu privire la acceptarea vaccinului de către populație: să se asigure că cetățenii 
sunt informați că vaccinarea nu este obligatorie și că nimeni nu va suporta 
presiuni politice, sociale sau de altă natură pentru a accepta să fie vaccinat, 
dacă nu își dorește să facă lucrul acesta din proprie inițiativă (7.3.1); 

https://pace.coe.int/en/files/29004/html

Petiția mea către autorități – Răspunsul Ministerului Sănătății
(care știe de prevederile rezoluției 2361 dar nu le aplică )

https://pace.coe.int/en/files/29004/html


• Potrivit aceleiași Rezoluții, pe acest subiect, adunarea parlamentară a 
solicitat statelor membre și Uniunii Europene să ia măsuri urgente și 
pentru a lupta contra falselor informații, dezinformări și neîncrederii 
contra vaccinului (7.3.3). 

• Ministerul Sănătății apreciază drept necesară amplificarea și 
continuarea demersurilor referitoare la protejarea sănătății populației, 
prin adoptarea unor măsuri care să aibă ca rezultat stoparea creșterii 
semnificative a numărului de infectări viitoare.

https://pace.coe.int/en/files/29004/html
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https://pace.coe.int/en/files/29004/html


• 18. De ce mai continua campania de vaccinare anticovid având in vedere 
rezultatele studiului 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-
analysis-vaccine-effectivenesshealthcare-workers.pdf și indicatorii de pe 
site-ul ECDC https://covid19-
countryoverviews.ecdc.europa.eu/key_epidemiological_indicators.html
ce indică faptul că dozele booster sunt ineficiente. 

• 18. Vaccinarea anti-COVID-19 are ca obiectiv principal reducerea 
numărului de cazuri cu forme severe de boală, inclusiv decese, și a 
spitalizărilor aferente. În acest sens, eficiența vaccinului a fost deja 
dovedită prin studiile efectuate la nivel internațional.

Petiția mea către autorități – Răspunsul Ministerului Sănătății
- deși aduc argumente, răspunsul este același... -

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-analysis-vaccine-effectivenesshealthcare-workers.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-analysis-vaccine-effectivenesshealthcare-workers.pdf
https://covid19-countryoverviews.ecdc.europa.eu/key_epidemiological_indicators.html
https://covid19-countryoverviews.ecdc.europa.eu/key_epidemiological_indicators.html


• Asigurarea asistenței medicale corespunzătoare se transpune prin 
aplicarea tuturor măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor 
transmisibile, măsuri cărora trebuie să se supună „cetăţenii români şi
orice altă persoană aflată pe teritoriul României, precum şi unităţile şi
operatorii economici”, conform art. 39 din Legea nr. 95/2006, în caz 
contrar existând posibilitatea de a fi îndeplinite elementele constitutive 
ale infracțiunii prevăzută de Art. 352 - Zădărnicirea combaterii bolilor din 
Codul Penal.

Petiția mea către autorități – Răspunsul Ministerului Sănătății
- amenințare mascată?-



• In România, ca în întrega lume, cele mai multe 
RA au fost la grupele de vârste tinere,  aflate
în perioada fertilă!

• Cum  justifică vaccinarea gravidelor și a 
tinerilor, știind că în România , în 2020, 
decesele covid între 0-35 ani au reprezentat  
doar 0,76% din totalul deceselor covid ?

https://vaccinare-covid.gov.ro/wp-
content/uploads/2022/07/ROVACCINA
RE-Final-de-misiune_compressed.pdf

https://vaccinare-covid.gov.ro/wp-content/uploads/2022/07/ROVACCINARE-Final-de-misiune_compressed.pdf
https://vaccinare-covid.gov.ro/wp-content/uploads/2022/07/ROVACCINARE-Final-de-misiune_compressed.pdf
https://vaccinare-covid.gov.ro/wp-content/uploads/2022/07/ROVACCINARE-Final-de-misiune_compressed.pdf


https://vaccinare-covid.gov.ro/wp-
content/uploads/2022/07/ROVACCIN
ARE-Final-de-
misiune_compressed.pdf

Aceste cazuri, recunoscute de 
autorități ca reacții adverse 
severe, nu ar trebui să 
primească compensații???

https://vaccinare-covid.gov.ro/wp-content/uploads/2022/07/ROVACCINARE-Final-de-misiune_compressed.pdf
https://vaccinare-covid.gov.ro/wp-content/uploads/2022/07/ROVACCINARE-Final-de-misiune_compressed.pdf
https://vaccinare-covid.gov.ro/wp-content/uploads/2022/07/ROVACCINARE-Final-de-misiune_compressed.pdf
https://vaccinare-covid.gov.ro/wp-content/uploads/2022/07/ROVACCINARE-Final-de-misiune_compressed.pdf


Aceste decese, survenite la scurt timp dupa vaccinare, au fost 
investigate ca decese postvaccinale, asa cum prevede  ,,Ghidul 
de investigare a cazurilor severe si grave de RAPI” al INSP??? 

https://www.economica.net/profilul-oamenilor-care-au-murit-dupa-ce-au-fost-vaccinati-anticovid-
cei-mai-multi-au-fost-diagnosticati-cu-covid-in-medie-la-10-12-zile-dupa-vaccin_500726.html

https://insp.gov.ro/2021/06/30/com
unicat-de-presa/

https://www.economica.net/profilul-oamenilor-care-au-murit-dupa-ce-au-fost-vaccinati-anticovid-cei-mai-multi-au-fost-diagnosticati-cu-covid-in-medie-la-10-12-zile-dupa-vaccin_500726.html
https://www.economica.net/profilul-oamenilor-care-au-murit-dupa-ce-au-fost-vaccinati-anticovid-cei-mai-multi-au-fost-diagnosticati-cu-covid-in-medie-la-10-12-zile-dupa-vaccin_500726.html
https://insp.gov.ro/2021/06/30/comunicat-de-presa/
https://insp.gov.ro/2021/06/30/comunicat-de-presa/


De ce comunicatul din 24 martie 2021 al INSP nu mai există pe site, 
dar a reapărut cu data de 30 iunie 2021??? 

Aceste decese au fost analizate conform ghidului RAPI al INSP?

https://insp.gov.ro/2021/06/30/co
municat-de-presa/

https://insp.gov.ro/2021/06/30/comunicat-de-presa/
https://insp.gov.ro/2021/06/30/comunicat-de-presa/


https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/24279

Oare nu se impune o nouă 
expertiză medico-legală pentru 
aceste cazuri, conform legii?

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/24279


Se pare că aceste cazuri - din septembrie 2021 și respectiv 
noiembrie 2021- nu au fost recunoscute ca reacții adverse severe 

deoarece ...



https://vaccinare-covid.gov.ro/actualizare-zilnica-12-02-evidenta-persoanelor-vaccinate-impotriva-covid-19-

2/?fbclid=IwAR2gN4-a9uClYaTT-lNGt0rk7xaD3ATjE09RaQvAUMLFv71EnORqMX8FC5w

...în februarie 2022 se afirma că nu au fost raportate cazuri severe. 
Cum a fost posibil, când se știa că RA pentru produsele experimentale 

cu aprobare conditionată trebuie monitorizate și raportate?

https://www.ema.
europa.eu/en/doc
uments/other/phar
macovigilance-
plan-eu-regulatory-
network-covid-19-
vaccines_en.pdf

https://vaccinare-covid.gov.ro/actualizare-zilnica-12-02-evidenta-persoanelor-vaccinate-impotriva-covid-19-2/?fbclid=IwAR2gN4-a9uClYaTT-lNGt0rk7xaD3ATjE09RaQvAUMLFv71EnORqMX8FC5w
https://vaccinare-covid.gov.ro/actualizare-zilnica-12-02-evidenta-persoanelor-vaccinate-impotriva-covid-19-2/?fbclid=IwAR2gN4-a9uClYaTT-lNGt0rk7xaD3ATjE09RaQvAUMLFv71EnORqMX8FC5w
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/pharmacovigilance-plan-eu-regulatory-network-covid-19-vaccines_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/pharmacovigilance-plan-eu-regulatory-network-covid-19-vaccines_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/pharmacovigilance-plan-eu-regulatory-network-covid-19-vaccines_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/pharmacovigilance-plan-eu-regulatory-network-covid-19-vaccines_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/pharmacovigilance-plan-eu-regulatory-network-covid-19-vaccines_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/pharmacovigilance-plan-eu-regulatory-network-covid-19-vaccines_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/pharmacovigilance-plan-eu-regulatory-network-covid-19-vaccines_en.pdf


Acest deces, survenit la 14 zile după doza booster Pfizer, a fost 
investigat corespunzător, conform ,,Ghidului de investigare a 

cazurilor severe și grave de RAPI” al INSP ? 



https://insp.gov.ro/download/CNSCBT/doc
man-
files/Coronavirus%20nCoV/analiza_cazuri_c
onfirmate_covid-19/Raport-saptamanal-
EpiSaptamana06_2023.pdf

https://insp.gov.ro/centrul-national-de-
supraveghere-si-control-al-bolilor-
transmisibile-cnscbt/infectia-cu-noul-
coronavirus-sars-cov-2/analiza-cazuri-
confirmate-covid19/

Așa arata ultimul raport săptămânal de supraveghere al INSP
SUNT VACCINURILE COVID EFICIENTE???

https://insp.gov.ro/download/CNSCBT/docman-files/Coronavirus%20nCoV/analiza_cazuri_confirmate_covid-19/Raport-saptamanal-EpiSaptamana06_2023.pdf
https://insp.gov.ro/download/CNSCBT/docman-files/Coronavirus%20nCoV/analiza_cazuri_confirmate_covid-19/Raport-saptamanal-EpiSaptamana06_2023.pdf
https://insp.gov.ro/download/CNSCBT/docman-files/Coronavirus%20nCoV/analiza_cazuri_confirmate_covid-19/Raport-saptamanal-EpiSaptamana06_2023.pdf
https://insp.gov.ro/download/CNSCBT/docman-files/Coronavirus%20nCoV/analiza_cazuri_confirmate_covid-19/Raport-saptamanal-EpiSaptamana06_2023.pdf
https://insp.gov.ro/download/CNSCBT/docman-files/Coronavirus%20nCoV/analiza_cazuri_confirmate_covid-19/Raport-saptamanal-EpiSaptamana06_2023.pdf
https://insp.gov.ro/centrul-national-de-supraveghere-si-control-al-bolilor-transmisibile-cnscbt/infectia-cu-noul-coronavirus-sars-cov-2/analiza-cazuri-confirmate-covid19/
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