
Stimati domni/doamne deputati,  

  

Va solicit sa retrageti acest proces legislativ deoarece este neconstitutional, abuziv si promovator al 

cenzurii.  

Conform Constitutiei Romaniei, la Articolul 30 alineatele 1-4, stipuleaza:  

ARTICOLUL 30  

(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, 

prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt 

inviolabile.  

(2) Cenzura de orice fel este interzisă.  

(3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.  

(4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.   

Aceasta lege incearca sa suprime libertatea de exprimare si libertatea presei. Orice persoana, fie ca este 

parinte, persoana publica sau medic, trebuie sa aiba dreptul de a vorbi pe un subiect, fie el si medical, 

exprimandu-si liber opinia pro sau contra cu argumente provenite din consortiul medical/stiintific.   

In acest caz, fiind in primul rand vizata vaccinarea, avem directa informare a praducatorului vaccinurilor 

ca acestea au reactii adverse si ca ele au o serie de contraindicatii si atentionari speciale. De asemenea, 

ne este expusa si compozitia lor, iar prospectul ne este indicat ca trebuie citit atat de cadrele medicale 

cat si de pacienti.  

In acelasi timp, din punctul de vedere al cercertarii stiintifice cat si al medicilor, vaccinarea este un 

subiect controversat, existand opinii care aproba acest act medical, dar si care avertizeaza despre 

riscurile ei.   

In acest caz, este aburd sa cenzurezi pe canalele mass-media orice persoana care ar vorbi despre 

vaccinare doar dintr-o postura medicala.  

Constitutia Romaniei, de asemenea, stipuleaza in articolul 31:  

1. Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.  

2. Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a 

opiniei publice.   

Pacientul/cetateanul are dreptul sa fie informat corect si complet despre beneficiile si riscurile pe care le 

presupune vaccinarea, pentru a-si putea pastra dreptul de a-si da un consimtamant informat cu privire 

la un act medical, precum si la dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică, grantate 

constitutional.   

De asemenea, anumite persoane din sectorul medical sunt direct sponsorizate de catre companiile 

farmaceutice, pentru a promova produsele farmaceutice, si implicit vaccinurile. In acest caz, constatam 

un conflict de interese intre aceste persoane care ar avea pregatirea medicala necesara si interesul de a 



furniza o informare corecta si completa a cetateanului in ceea ce priveste sanatatea publica si implicit 

vaccinarea.  

  

Semnat,  

Ioana Dinu 


