
 

Observații la Proiectul legii vaccinării  

 

PRO VITA București (www.asociatiaprovita.ro) este o organizație care își propune promovarea unei culturi a 

vieții, bazate pe respectul pentru demnitatea umană și drepturile omului. PRO VITA își urmărește obiectivele 

prin educație, cercetare și consiliere juridică și litigii precum și prin asistență umanitară și advocacy. PRO VITA 

(București) este membră asociată a SALLUX (fosta Fundația pentru Politici Creștine în Europa). Se numără 

printre organizațiile consultate în procesul legislativ intern și a intervenit în diverse litigii pe lângă instanțele 

naționale sau internaționale, inclusiv pe lângă Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 

 

Două observații la Proiectul de Lege privind VACCINAREA persoanelor în România (PL-x nr. 

399/2017, inițiator: Guvernul României) 

I. CU PRIVIRE LA ACORDUL PREZUMAT (ART. 21(3) DIN PROIECT) 

Acordul prezumat la orice act medical, deci și la vaccinarea profilactică, contravine spiritului 

şi literei Constituţiei României conform căreia demnitatea omului, drepturile şi libertăţile 

cetăţenilor reprezintă o valoare supremă (art. 1(3)), persoana fizică are dreptul să dispună de 

ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri 

(art. 26(2)); dreptul la integritate fizică al persoanei este garantat (art. 22(1)); libertatea 

credinţelor religioase, precum şi libertatea conştiinţei sunt garantate (art. 29(1) și (2)). 

http://www.asociatiaprovita.ro/
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Acordul prezumat degradează noţiunile de demnitate, drepturi şi libertăţi ale omului din 

poziţia de valori supreme, aşezându-le în urma utilităţii publice. Pentru orice stat democratic 

tocmai demnitatea, drepturile şi libertăţile sunt presupuse şi garantate prin lege, orice 

atingere asupra acestora trebuind să fie justificată şi acceptată explicit. 

În acest sens, acordul prezumat este și în contradicţie cu art. 2 al Convenției de la Oviedo, 

transpusă în dreptul intern1, conform căreia „Interesele și bunăstarea ființei umane vor 

prevala asupra intereselor singulare ale societății sau ale științei”. 

Din perspectivă juridică, corpul constituie un atribut al persoanei. Principiile inviolabilității și 

indisponibilității, care guvernează chestiunile ce privesc corpul, au drept obiectiv protejarea 

persoanei în corpul său. Dimpotrivă, acordul prezumat conferă mai mare importanţă utilităţii 

sociale decât autonomiei personale şi exprimării libere de către aceasta a permisiunii de a 

interveni asupra sa. 

Mai notăm că acordul prezumat nu este egal cu acordul expres, căci tăcerea nu înseamnă 

acord; dimpotrivă, el contravine consimţământului informat prin chiar definiția sa: la nivel 

etimologic, prezumţia este un concept, care, chiar şi în sens larg, se traduce prin 

presupunere, supoziţie, probabilitate, părere întemeiată pe aparenţe. 

Există totodată îndoieli cu privire la utilitatea acordului prezumat în sensul dorit de inițiatori 

(creșterea acoperirii vaccinale). Spre exemplu, în cazul donării de organe, unde a existat de 

asemenea o dezbatere la un nivel mai larg, european, referitoare la etica prezumării 

acordului, studiile comparative au arătat că acesta nu se corelează cu creşterea ratelor de 

donare – cum era de aşteptat. Numai acordul prezumat ca atare nu explică variaţia ratelor 

de donare/prelevare între diferite ţări2. Alţi factori contribuie de asemenea la creşterea 

observată, între care educaţia şi atitudinea publică şi starea sistemului de sănătate publică. 

 

II. CU PRIVIRE LA INTENȚIA DE A SE „ASIGURA ȘI PROMOVA DREPTUL” 

PERSOANEI DE A SE „BUCURA DE O BUNĂ STARE DE SĂNĂTATE PRIN MĂSURI 

PROFILACTICE” (ART. 2 DIN PROIECT) 

Proiectul reprezintă o încercare generoasă a decidenţilor de a întări schimbarea paradigmei 

din sănătate de la cea clasică, centrată pe aspectul curativ, la una centrată pe prevenirea 

bolii, conceptul principal fiind profilaxia. 

                                           
1 Legea nr. 17/22.02.2001 pentru ratificarea Convenției pentru Protecția drepturilor omului și a demnității ființei 

umane față de aplicațiile biologiei și medicinei (Convenția de la Oviedo); art. 2, „Interesele și bunăstarea ființei 

umane vor prevala asupra intereselor singulare ale societății sau ale științei”. 
2 With Renewed Calls for Presumed Consent, Let's Look at the Donation and Transplant Rates of Opt-In vs Opt-

Out Countries; Mone, Thomas, Transplantation: August 2017, doi: 10.1097/01.tp.0000524984.62432.48 
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Însă, conform Organizației Mondiale a Sănătății, sănătatea este o noțiune mult mai 

complexă, definită ca „starea de bine din punct de vedere fizic, mintal şi social şi nu numai 

absenţa bolii sau a infirmităţii”. 

Această definiție are următoarele implicaţii: 

a) Sănătatea este o valoare multidimensională, biologică, psihologică, socială şi 

spirituală. 

b) Titularul sănătăţii şi al dreptului la sănătate este persoana umană. La nivel de grup şi 

populaţie (meso şi macro-social), sănătatea nu poate fi conceptualizată şi 

administrată decât cu condiţia respectării drepturilor fundamentale ale membrilor 

acestora, în special, dreptul adulţilor la autonomie şi al părinţilor naturali de a 

reprezenta interesele superioare ale copiilor lor. 

c) În asigurarea dreptului constituțional la îngrijirea sănătății, instituţiile publice, 

personalul medical şi din domeniul sanitar și cercetătorii în domeniile aferente au un 

rol instrumental şi subsidiar, nu unul prioritar; cu alte cuvinte, aceste autorităţi au 

rolul de a facilita ocrotirea, recuperarea şi promovarea sănătăţii de către cetăţeni, 

potrivit cu nevoile şi scopurile lor, nu de a o administra potrivit intereselor de putere 

inerente oricărei autorităţi publice. 

d) Expertiza ştiinţifică şi tehnică medicală, clinică sau în domeniul sănătăţii publice nu 

diminuează competenţa superioară a fiecărei persoane în privinţa evaluării şi 

angajării propriei sănătăţi. 

e) În vederea evitării posibilelor abuzuri ale autorităţilor publice în domeniu sănătăţii, 

cetăţenii au drepturi specifice (subsumate, de regulă, conceptului de „împuternicire a 

pacientului”). 

f) Sănătatea individuală şi cea publică sunt subiecte de evaluare etică. Componenta 

etică este indispensabilă în evaluarea oricărei decizii a autorităţilor în domeniul 

sănătăţii. Fiecare persoană are competenţă etică. 

Astfel cum este formulat, proiectul de lege analizat este un instrument de guvernanţă de tip 

„de sus în jos”, centralizat şi paternalist, axat exclusiv pe actul vaccinal, lipsit de o 

componentă etică şi care ridică semne de întrebare în privința compatibilității unora dintre 

prevederile sale cu Constituția României și cu tratate internaționale la care România este 

parte. 

 

București, 2017-2019 


