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INTERPELARE 

 

22 noiembrie 2021 

 

Din partea: Doamnei deputat Ana-Loredana Predescu 

Circumscripția electorală nr. 8 – Brașov - Grupul parlamentar PSD 

În atenția: Domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 

Domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul interimar al Sănătății  

Subiectul 

interpelării: 

Vaccinarea copiilor de 5-11 ani?  

 

Stimate domnule ministru Bode, 

Stimate domnule ministru Cseke,    

În data de 16 noiembrie a.c., Comitetul Național pentru Situații de Urgență a emis Hotărârea 

103, document ce prevede achiziționare a 4.000 de dispozitive preumplute cu adrenalină de tip 

„EpiPen150Junior”, de uz pediatric necesare desfășurării procesului de vaccinare a copiilor din 

grupele de vârstă 5-11 ani împotriva COVID-19. 

 

Potrivit prospectului medical, EpiPen se utilizează pentru tratamentul de urgență al reacțiilor 

alergice severe (anafilaxie).  

 

Domnilor miniștri, dat fiind faptul că Guvernul României pregătește stocuri de adrenalină 

pentru vaccinarea copiilor din categoria de vârstă 5-11 ani, vă rog să îmi răspundeți oral și în 

scris la următoarele întrebări: 

 

1. Care este punctul de vedere al Ministerului pe care îl coordonați cu privire la vaccinarea 

copiilor de 5-11 ani? 

 

2. Care sunt studiile și statisticile despre efectele adverse ale vaccinului asupra copiilor 

din categoria 5-11 ani și care sunt studiile și statisticile care au determinat achiziționarea 

de adrenalină pentru a combate reacțiile alergice severe cauzate de inoculare? 

 

3. Care sunt datele și statisticile actuale, atât din România, cât și din alte state ale Uniunii 

Europene, privind îmbolnăvirile cu Sars-Cov2 și rata mortalității de COVID în rândul 

copiilor de 5-11 ani care să justifice demararea vaccinării pentru această categorie de 

vârstă? 
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Dacă există aceste date sau studii, ce organism sau instituție din România, din Europa sau 

din lume a efectuat această cercetare? 

 

4. Ce instituție, eventual cea producătoare, își asumă eventualele efecte adverse ale 

administrării vaccinului copiilor cu vârsta între 5-11 ani? 

 

 

 

Vă rog să îmi răspundeți oral și în scris,  

 

Cu considerație, 

 

Ana-Loredana Predescu 

Deputat 

Membru al Comisiei pentru învățământ 

Membru al Comisiei pentru industrii și servicii 

 

 




