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28.09.2009 

 

 
Către 

 

Ministerul SănătăŃii 
Intr. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, 010024, Bucureşti 
 

D-lui Adriean Videanu, ministru interimar 
 

 

 

SOLICITARE DE DEMITERE A SECRETARULUI DE STAT, 
ADRIAN STREINU-CERCEL 

 
 
Stimate D-le Ministru,  

   
Am aflat cu surprindere despre o declaraŃie recentă a dlui. secretar de stat, 

Adrian Streinu-Cercel, referitoare la vaccinarea împotriva infectării cu virusul papiloma 
uman (HPV). Conform presei, dl. secretar de stat a anunŃat, marŃi 27 octombrie, că 
vaccinarea se va face de acum înainte fără acordul părinŃilor şi că va fi obligatorie.  
   Vă transmitem pe această cale protestul nostru faŃă de măsura anunŃată şi vă 
solicităm să îl demiteŃi pe dl. Adrian Streinu-Cercel, pentru următoarele motive: 

- Măsura anunŃată de dl. secretar de stat este nelegală. Nici un tratament 
medical nu poate fi administrat fără ştirea şi acordul persoanei sau al aparŃinătorilor 
legali ai acesteia. 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 dată. 

- În al doilea rând, declaraŃia este iresponsabilă şi induce voit o stare de 

panică şi de necesitate, absolut nejustificate. Întrucât prima campanie de vaccinare 
anti-HPV a eşuat tocmai datorită opoziŃiei marii majorităŃi a părinŃilor, dl. Streinu-
Cercel are nevoie de această stare de necesitate pentru a uzurpa autoritatea părintească, 
pretinzând că oficialii sanitari ar şti mai bine care este interesul copilului decât familia, 
deşi acesteia îi revine în primul rând responsabilitatea creşterii şi educării copiilor.   

Chiar dacă vaccinul anti-HPV ar fi cel mai sigur şi eficient din lume şi tot o 
astfel de atitudine ar fi de neacceptat.  

Dl. secretar de stat nu este la prima astfel de ieşire necontrolată. În urmă cu 
câteva zile a confundat România cu un regim de dictatură militară, apreciind că 
deciziile unei autorităŃi publice (cea de Sănătate) “trebuie executate, nu comentate”. Ne 
întrebăm: chiar şi atunci când sunt neconstituŃionale? 
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Totodată, vaccinarea obligatorie anti-HPV contravine, surprinzător, chiar celor 

anunŃate în urmă cu o lună de fostul ministru al SănătăŃii, dl. Ion Bazac. Acesta 
precizase că vaccinarea va fi făcută, aşa cum este firesc, doar cu acordul părinŃilor. Vă 
întrebăm: ce anume a determinat schimbarea radicală a poziŃiei ministerului, într-un 
timp atât de scurt? 

Fie dl. Streinu-Cercel nu a înŃeles nimic din eşecul primei campanii de vaccinare, 
fie este sub presiunea unor persoane care au interese directe în cumpărarea de către 
statul român a acestor doze de vaccin de la companiile internaŃionale. 

În oricare dintre situaŃii, considerăm că declaraŃiile şi măsurile anunŃate de dl. 
secretar de stat nu fac decât să amplifice starea de tensiune în această perioadă de 
frământări sociale şi politice, ceea ce nu poate fi în interesul guvernului şi al 
autorităŃilor publice în general.  

Pentru tentativa de suprimare a libertăŃilor cetăŃeneşti, pentru inducerea unei stări 
nejustificate de tensiune, dar şi pentru limbajul grosolan şi agresiv pe care îl foloseşte, 
ori de câte ori are ocazia, la adresa celor care îndrăznesc să exprime păreri contrare, vă 
solicităm ferm să îl demiteŃi de urgenŃă pe dl. Adrian Streinu-Cercel din funcŃia de 
demnitate publică pe care o ocupă. 

Vă informăm totodată că orice ordin administrativ care va impune, în 

dispreŃul legii şi al ConstituŃiei, obligativitatea vaccinării minorelor împotriva 
virusului HPV, contrar voinŃei familiilor acestora, va fi contestat în instanŃă.  
 În aşteptarea răspunsului ministerului la solicitarea noastră, vă asigurăm, d-le 
ministru, de întreaga noastră consideraŃie. 
 
 

29 octombrie 2009 

 
FederaŃia OrganizaŃiilor Pro-vita Ortodoxe din România (FOOPVR) 

AsociaŃia Civic Media 
 
Pentru contact:  
0728 673 673 (AsociaŃia Pro-vita Bucureşti, membră a FOOPVR) 
0745 340 416 (AsociaŃia Civic Media) 

 
 

Pentru conformitate, 
Bogdan I. Stanciu 
Preşedinte, AsociaŃia Pro-vita Bucureşti 

 
 

 


