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referitor la propunerea legislativă pentru informarea pacienţilor

AVIZ

cu privire la efectele secundare ale vaccinurilor {b407/21.06.2022)

!n temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind orgaitizarea şi foncţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ait. 
11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Economic şi Social a fost 
sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru informarea pacienţilor cu privire 

la efectele secundare alqvaccinuriîor (b407/2L06.2022).
Biroul permanent al Senatului
L.. 5o?., c 3NSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

3 .Og.<^052.I.

In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 5.07.2022, desfăşurată Online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 
nr.86/17.05.2022, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

următoarea motivare:

• informarea beneficiarilor cu privire la calităţile şi efectele negative se întâmplă deja. 

Prevederi precum cele de la art. 1 alin. (4), prin care este interzisă impunerea unor 
restricţii penti'u persoanele care nu sunt vaccinate, nu simt fezabile^ întrucât acele 

persoane pot fi în pericol să fie infectate (nefiind vaccinate) sau sa infecteze alte 

persoane odată ce s-au îmbolnăvit şi nefiind nevoite să se izoleze;

• revederile art. 4 sunt incorecte - majoritatea medicamentelor, implicit şa vaccinurilor, 
citează, ca efecte adverse extrem de rare, şi posibilitatea decesului, mai ales în



condiţiile în care se abuzează de respectivul medicament sau pacientul suferă (fără să 

ştie) de alergie la componentele medic^entului/ vaccinului;

• vaccinarea presupune inclusiv aplicarea schemelor obligatorii Ia copii, aşa cum sunt 
acestea defmite în legislaţia naţională. Prin masurile propuse, vaccinarea copiilor cu 

aceste scheme ar deveni practic.opţiunea părinţilor^ cu riscul de reapariţie a unor boli 
eradicate în România;

• referitor la noile vaccinuri, ca de altfel a oricărui lip de medicaţie, informarea cu 

privire la efectele adverse şi/sau contraindicaţiile Ia administrare nu trebuie să fie 

responsabilitatea personalului medical vaccinator^. ci a autorităţilor, care stabilesc 

măsurile de administrare a unei anumite scheme de tratament în condiţii de epidemii, 
pandemii etc.;

• propunerea legislativă este lipsită de: eficienţă, aceasta neprevăzând sancţiuni pentru 

nerespectarea prevederilor, fiind deci neangajantă.

Preşedinte,
Bogdan
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