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Către:  Ministerul Sănătății 
Domnului Ministru Nelu TĂTĂTARU       

De la: Costel Lupașcu, deputat PSD, membru în Comisia pentru sănătate și familie 

ÎNTREBARE 

Obiectul întrebării: Vaccinarea antigripală 

Stimate domnule Ministru, 

În conformitate cu art.112 din Constituția României, ,,Guvernul și fiecare dintre membrii săi 
au obligația să răspundă la întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori’’. De 
asemenea, potrivit  art.170, alin.(1), din Regulamentul Camerei Deputaților, ,,răspunsurile la 
întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 zile.’’ 

 Anul acesta va fi nevoie de o campanie amplă privind vaccinarea împotriva gripei sezoniere, 

pentru că vor circula două virusuri, care provoacă două boli, ambele mortale, de aceea vaccinarea 

antigripală trebuie să fie accesibilă tuturor. Dacă nu ne vaccinăm împotriva gripei sezoniere, o să 

avem o problemă foarte mare: vom avea două boli care amândouă ucid şi una dintre ele poate fi 

prevenită şi controlată prin vaccin şi normal este să se facă chiar o campanie de vaccinare mult mai 

amplă decât până acum, dacă vrem să limităm măcar una dintre cele două boli şi unul dintre cele 

două virusuri să nu se răspândească. Obligatoriu trebuie să fie vaccinate persoanele cu risc ridicat 

de îmbolnăvire, persoane cu vârsta peste 65 de ani, persoane cu boli cronice, în special boli 

respiratorii şi cardiovasculare, boli metabolice, copii şi bătrâni instituţionalizaţi, personal medical, 

gravide. 

 De aceea, având în vedere datele și informațiile prezentate mai sus, vă solicit să îmi 

comunicați câte vaccinuri antrigripale pentru persoanele vulnerabile din România vor fi puse la 

dispoziție gratuit de către Ministerul Sănătății pentru campania de vaccinare 2020-2021? Vă rog să 

îmi transmiteți câte vaccinuri antrigripale pentru județul Botoșani vor fi puse la dispoziție? Și nu în 

ultimul rând, vă rog să îmi transmiteți când va începe această campanie de vaccinare? 
 

Solicit răspuns în scris 
Vă mulțumesc !  

       Cu deosebită stimă, 
  Deputat Costel Lupașcu 
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