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ABUZURILE REPETATE ÎI ADUC LUI STREINU–CERCEL O PLÂNGERE 
PENALĂ 
 
- Comunicat de presă - 
   
 
AsociaŃia Pro-vita pentru NăscuŃi şi NenăscuŃi – Filiala Bucureşti a depus, astăzi, o 
plângere penală împotriva Secretarului de stat la Ministerul SănătăŃii, Adrian Streinu 
Cercel, privind săvârşirea infracŃiunii de abuz în serviciu. 
 
Plângerea vizează încălcarea de către cel învinuit a art. 246 (Abuzul în serviciu contra 
intereselor persoanelor), 247 (Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi) şi 248 
(Abuzul în serviciu contra intereselor publice) Cod Penal. În fapt, printr-o adresă 
semnată de Secretarul de stat Adrian Streinu Cercel şi trimisă DirecŃiilor judeŃene de 
sănătate publică, Ministerul SănătăŃii stabilea că personalului medical care refuză 
vaccinarea contra noii gripe i se va interzice prestarea de activităŃi medicale care 
presupun prezenŃa pacienŃilor. 
 
"Considerăm că prin impunerea acestei proceduri, numitul Adrian Streinu Cercel şi-a 
încălcat grav atribuŃiile de serviciu, aducând prejudicii personalului medical prin 
încălcarea unor drepturi garantate chiar de ConstituŃia României, prin art. 26 (viaŃă 
intimă, familială şi privată) şi art. 41 (dreptul la muncă)", se arată în textul plângerii 
înaintate Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie. 
 
Nu este prima dată când dl. Secretar de stat sugerează sau dictează măsuri nelegale. 
Dacă limbajul agresiv şi obraznic, utilizat public la adresa contestatarilor metodelor sale 
sau propaganda în favoarea unor principii inacceptabile precum acela al "acordului 
prezumat" erau imorale, în raport cu meseria d-sale, înainte de a fi numit Secretar de 
stat, odată cu investirea în această funcŃie de demnitate publică ele devin inadmisibile 
şi se cer aspru sancŃionate. 
 
ForŃarea personalului medical la vaccinare sau tentativele repetate de vaccinare 
a elevelor şi elevilor, împotriva HPV şi împotriva virsului gripei noi, fără acordul 
părinŃilor sunt vădit nelegale. Nici un tratament medical nu poate fi administrat fără 
ştirea şi acordul expres al persoanei, indiferent cine ar fi acea persoana. ConstituŃia şi 
legile României, dar şi tratatele internaŃionale de drepturile omului afirmă inviolabilitatea 
corpului uman şi dreptul suveran al persoanei de a dispune de ea însăşi, dacă nu 
încalcă drepturile altuia. CondiŃiile şi limitele în care acest drept poate fi restrâns sunt 
clare şi nu sunt în nici un caz întrunite în situaŃia de fata. 
 
Reamintim că în urmă cu două luni am solicitat demiterea sau demisia d-lui Streinu 
Cercel, lucru care s-a şi întâmplat; din păcate dl. Cercel a revenit în funcŃie, de data 
aceasta nu doar pentru a continua scandalizarea şi iritarea părinŃilor de copii minori, ci 
şi pentru a-şi ridica împotrivă o parte din personalul medical. 
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Reluăm acum această solicitare adresată şefilor săi ierarhici. DeclaraŃiile şi măsurile 
anunŃate de dl. Secretar de stat nu fac decât să amplifice inutil starea de tensiune prin 
care trece societatea în această perioadă de frământări sociale şi politice. 

 
 
 
Filiala din Bucureşti a AsociaŃiei “Pro-Vita pentru născuŃi şi nenăscuŃi” este o organizaŃie civică non-
profit, independentă şi nepartinică, al cărei scop este afirmarea valorilor vieŃii persoanei umane încă de 
la concepere, ale familiei şi ale vocaŃiei parentale. 
 
InformaŃii suplimentare pentru presă: clic aici - www.provitabucuresti.ro/presa 
Pentru detalii, contactaŃi-ne la: tel. 0728 673 673, fax 031 815 27 80, provitabucuresti@yahoo.com, 
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