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INTERPELARE 
 

16 septembrie 2021 

 

Din partea: Doamnei deputat Ana-Loredana Predescu 

Circumscripția electorală nr. 8 – Brașov - Grupul parlamentar PSD 

În atenția: Domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

Obiectul interpelării: Obligativitatea vaccinării copiilor împotriva SARS-COV 2 

 

Stimate domnule ministru,  

Anul școlar 2021-2022 a debutat cu presiuni instituționale și politice, tot mai mari, asupra 

cadrelor didactice și mai ales asupra părinților, pentru ca aceștia din urmă să își dea acordul 

pentru vaccinarea propriilor copii împotriva virusului SARS-COV2. 

 

Stella Kyriakides, Comisarul european pentru Sănătate și Siguranță Alimentară, a declarat că 

cele patru vaccinuri autorizate în Uniunea Europeană, de către Agenția Europeană pentru 

Medicamente (EMA), respectiv, Pfizer, AstraZeneca, Moderna sau Johnson, au fost aprobate 

pentru persoanele cu vârsta de 18 ani și peste. Excepție face vaccinul BioNTech/Pfizer, care a 

fost aprobat pentru utilizare la persoanele cu vârsta de 16 ani și peste.  

 

În data de 28 mai 2021, Agenția Europeană pentru Medicamente a recomandat acordarea unei 

prelungiri a indicației pentru a include utilizarea la persoanele cu vârsta cuprinsă între 12 și 15 

de ani.  

 

Însă RECOMANDAREA aceasta nu înseamnă AUTORIZARE.   

 

Prin urmare, în virtutea transparenței instituționale și pentru a spori gradul de încredere al 

cetățenilor în instituțiile statului,  vă înaintez rugămintea de a clarifica ce înseamnă sintagma 

„alte acțiuni de combatere a răspândirii bolilor infecțioase în colectivitate” și de ce nu sunt 

enumerate concret aceste acțiuni.  

 

Totodată, domnule ministru, pentru a aduce asigurări părinților asupra faptului că textul din 

anexele contractului educațional, nu ascunde, în fapt, consimțământul pentru vaccinarea 

propriilor copii, solicit eliminarea sintagmei „alte acțiuni de combatere a răspândirii bolilor 

infecțioase în colectivitate” din paragraful în care se face referire la cabinetul medical. 
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Vaccinarea trebuie să reprezinte un act voluntar de voință proprie exprimat liber și nu 

constrâns. 

 

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul oral și în scris.  

 

Ana-Loredana Predescu 

Deputat 

Membru al Comisiei pentru învățământ 
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