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Întrebare 

Adresată: Domnului Ludovic Orban, Prim-ministrul României  

     Domnului Vasile Florin Câțu, Ministrul Finanțelor Publice  

     Domnului Nelu Tătaru, Ministrul Sănătății 

     Domnului Nicolae Ionel Ciucă, Ministrul Apărării Naționale 

De către: Deputat Ioan Dîrzu 

    Deputat ales în circumscripția electorală nr.1 ALBA 

 

Obiectul întrebării: Cercetarea românească în descoperirea și producerea vaccinului anti          

COVID 

 

Stimate Domnule Prim-ministru, 

Stimate Domnule Ministru, 

Pe data de 8 Februarie 2020, Institutul OncoGen Timișoara a publicat un articol care              

descrie tehnologia de producerea a unui vaccin împotriva Covid-19         

(www.preprints.org/manuscript/202002.0102/v).  

Pe data de 25 martie 2020, Institutul OncoGen Timișoara a produs un vaccin anti              

COVID, echivalentul a 1000 de doze, și a început  testele de laborator. 

Astfel, singurii cercetători din România care și-au asumat riscul și responsabilitatea de            

a dezvolta un vaccin în competiția mondială pe această tema sunt imunologii de la OncoGen.               

În aceasta competiție mondială sunt agrenate zeci de firme și institute din cele mai dezvoltate               

țări ale lumii. Vaccinul românesc împotriva COVID 19 a intrat în linie dreaptă. Vor urma               

inclusiv testele pe subiecți umani, aleși pe bază de voluntariat . 1

La data de 8 aprilie 2020, Institutul OncoGen Timișoara a anunțat că Organizația             

Mondială a Sănătății (OMS) recunoaște centrul OncoGen Timișoara ca fiind singurul din            

1 
https://evz.ro/exclusiv-oncogen-singura-propunere-romaneasca-pentru-dezvoltarea-unui-vaccin-anti-covid-19-
vine-de-la-timisoara.html?fbclid=IwAR2yoH0NYyFgOu_dSNkOmsr5iGe_-npElq5R2-rYn6fOatNh1BtKrwE_440; 
accesat la data de 18.05.2020. 
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România care are în testare un vaccin împotriva Covid-19. Acest lucru atestă ceea ce s-a mai                

spus, respectiv că centrul OncoGen se află în liga mare a cercetării mondiale alături de               

institute și companii recunoscute pentru performanța în cercetarea medicală de vârf. 

La data de 9 aprilie 2020, Institutul OncoGen din Timișoara propunea autorităților o             

metodă pusă la punct de cercetătorii germani, care ar permite României să facă de 50 de ori                 

mai multe teste. Prof. Dr. Erhard Seifried este colaborator al colectivului de cercetători de la               

OncoGen de mai bine de 20 de ani, el aflându-se în bordul științific al institutului din                

Timișoara încă de la înființare . 2

La data de 8 mai 2020, profesorul Virgil Păunescu, directorul Institutului OncoGen            

Timișoara, face următoarea declarație publică: ”În luna Ianuarie a acestui an, am luat             

hotărârea de a ne implica în dezvoltarea unui vaccin anti-Covid-19. 

Ca medic imunolog, aveam în vedere, încă din perioada respectivă, posibilitatea ca epidemia             

din China să se transforme într-o pandemie cu consecințe medicale și economice deosebit de              

grave, atât pentru România cât și la nivel mondial. 

La centrul OncoGen din Timișoara, dispunem de un colectiv de circa 60 de cercetători foarte               

bine pregătiți, cu experiență în zona de cercetare- dezvoltare în imunoterapii, respectiv            

vaccinuri. Dispunem de asemenea și de aparatură performantă la cel mai înalt nivel. 

Atunci când epidemia a izbucnit în China, colectivul nostru lucra de aproximativ 4 ani la un                

tratament avansat în imunoterapia în cancer (un tratament extrem de avansat și recent             

dezvoltat în SUA), mai exact la vaccinurile personalizate în cancer. 

Așa că am beneficiat de un bagaj de cunoștințe precum și de o experiență solidă și am fost în                   

poziția de a putea pregăti ,,design-ul" pentru producerea unui vaccin împotriva Covid-19            

într-un timp foarte scurt. La jumătatea lunii Ianuarie aveam deja designul vaccinului. 

2Disponibil la:  
https://newsweek.ro/sanatate/oncogen-romania-ar-putea-testa-de-50-de-ori-mai-multe-persoane-de-covid-19
?fbclid=IwAR2nrfpt14j8bAomJTGBKu2DxKnPk7dR46cHW3wE66vg4sdrumqm9K6YwAc; accesat la data de     
18.05.2020. 

Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucureşti 
E-mail:ioan.dirzu@cdep.ro 

https://newsweek.ro/sanatate/oncogen-romania-ar-putea-testa-de-50-de-ori-mai-multe-persoane-de-covid-19?fbclid=IwAR2nrfpt14j8bAomJTGBKu2DxKnPk7dR46cHW3wE66vg4sdrumqm9K6YwAc
https://newsweek.ro/sanatate/oncogen-romania-ar-putea-testa-de-50-de-ori-mai-multe-persoane-de-covid-19?fbclid=IwAR2nrfpt14j8bAomJTGBKu2DxKnPk7dR46cHW3wE66vg4sdrumqm9K6YwAc


BIROU PARLAMENTAR 

DEPUTAT IOAN DÎRZU 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.1, JUDEȚUL ALBA 

Am anunțat această realizare pe toate căile. Și, având în vedere miza și potențialul              

extraordinar pentru populația din România și din Europa, a tehnologiei publicate de noi, mă              

așteptam ca dialogul cu autoritățile române să decurgă bine. 

NU am fost contactați nici până în ziua de astăzi de autoritățile competente ale statului               

român. Asta în condițiile în care Uniunea Europeană a alocat României circa 1,5 miliarde de               

Euro pentru combaterea epidemiei din țara noastră. Din acești bani, 0 (zero) au fost alocați               

cercetării românești, și desigur, 0 (zero) pentru dezvoltarea vaccinului de la OncoGen, deși             

este singurul centru din țară care are în testare un vaccin- lucru confirmat și de prezența                

noastră pe lista Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). 

Lista, publicată în data de 4 Aprilie de OMS pe care este prezent și centrul nostru, este în                  

totalitate compusă din liga mare a cercetării mondiale în domeniul vaccinologiei, de institute             

și companii recunoscute în toata lumea pentru performanța în cercetarea medicală de vârf. 

Menționez că centrul OncoGen este un institut ridicat din fonduri europene, un institut de              

stat, aflat în structura Spitalului Județean din Timișoara iar autoritățile române, nu au doar              

capacitatea, au și obligația de a susține cercetătorii acestei țări (așa cum, de altfel, fiecare               

țară din vest își susține proprii cercetători) în așa fel încât să ne atingem cât mai repede                 

obiectivul: dezvoltarea și producerea unui vaccin anti-Covid-19 în România. 

Cu toate acestea nu am primit nici măcar un telefon de la autoritățile competente în domeniu,                

deși suntem singurii care s-au angajat în competiția mondială pentru dezvoltarea unui vaccin             

cu implicații medicale, sociale, economice și științifice uriașe. 

Am reușit cu mare greutate, (după un efort pe care puțini dintre dumneavoastră îl veți               

cunoaște), pricinuită de lipsa acută a resurselor financiare să facem o serie de pași în               

cercetarea preclinică, adică în laborator, mai întâi sintetizând vaccinul și apoi testând acest             

vaccin pe celule umane ale sistemului imun. 

Rezultate testelor preclinice au fost foarte încurajatoare. Așa cum mă și așteptam. 

Vaccinul nu conține particule virale și nici material genetic viral. Nu există niciun pericol de               

infectare. Tehnologia folosită pentru acest vaccin este una de precizie, recent dezvoltată, care             
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ia în considerare caracteristicile imune ale populației din această zonă geografică. Este, în             

acest sens, regional personalizat pentru populația țării noastre și a Europei. 

Când toate resursele noastre s-au epuizat (repet banii au fost foarte puțini și primiți din               

sponsorizări) am realizat că riscăm să intrăm într-un blocaj total. 

Mi-am dat seama atunci -în calitate de șef de proiect și investigator principal că pentru a                

continua cercetările și a nu rămâne prea mult în urma celorlalte centre și companii care               

trecuseră deja la studiile clinice de fază I (vaccinarea unui număr limitat de voluntari)- că               

trebuie să iau o hotărâre neobișnuită pentru a continua cercetările. 

Am decis să-mi administrez eu primul vaccinul dezvoltat la OncoGen, să fiu eu primul              

voluntar. 

Ca urmare pe data de 14 Aprilie m-am vaccinat cu prima doză, iar în data de 28 Aprilie i-am                   

administrat a doua doză de vaccin. 

Am recurs la această acțiune perfect legală din două motive principale: 

1. În calitate de investigator principal al acestui proiect și profesor de imunologie sunt mult               

mai în măsură decât orice alt voluntar folosit în alte studii clinice, să identific efectele,               

simptomele și mai ales nuanțele cele mai subtile ale vaccinării asupra sănătății mele. 

În toată această perioadă mi-am monitorizat evoluția parametrilor biologici și modificările           

induse de vaccin, iar rezultatele obținute în urma acestui experiment au fost deosebit de              

interesante și sunt foarte utile continuării cercetărilor noastre. Pe scurt vaccinul stimulează            

un răspuns puternic al sistemului imun. 

2. În prezent colectivul OncoGen pregătește documentația pentru Agenția Națională a           

Medicamentului (ANM) în vederea aprobării începerii studiilor clinice. 

Informația obținută din propria experiență de vaccinare va fi inclusă în această documentație             

și o consider în mod deosebit utilă pentru ANM în accelerarea procesului de aprobare a               

studiilor clinice. 
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Între timp cred că devine tot mai evident că autoritățile române competente au obligația de a                

acorda măcar o minimă atenție cercetărilor și cercetătorilor acestei țări, mai ales în             

condițiile în care Uniunea Europeană a alocat României circa 1,5 Miliarde de Euro doar              

pentru combaterea epidemiei în țara noastră. Din acești bani 0 (zero) au fost alocați              

dezvoltării vaccinului de la OncoGen, deși este singurul centru din țară care are în testare un                

vaccin. 

În condițiile în care singura metoda de a opri această pandemie și dezastrul economic pe               

care l-a creat, rămâne vaccinarea, noi cercetătorii de la OncoGen, am făcut tot ceea ce era                

omenește posibil și chiar mai mult pentru oprirea acestei calamități. 

Suntem membrii UE, beneficiem de pe urma UE și avem obligația, ca cercetători, să              

contribuim la eforturile europene de dezvoltare a unui vaccin împotriva Covid-19, iar statul             

român are obligația să își susțină cercetătorii. 

Atât poate România din punct de vedere intelectual, să ne recomande să ne spălăm pe mâini                

și să stăm în casă în timp ce economia noastră se prăbușește? 

Asta e contribuția României la eforturile UE?”  3

După această declarație, la data de 9 mai 2020, directorul Spitalului Județean            

Timișoara a dispus anchetarea profesorului Virgil Păunescu din cauză că și-a administrat            

vaccinul anti COVID pentru testare .  4

 

3 Disponibil la:   
https://www.facebook.com/notes/prof-dr-virgil-paunescu/experien%C8%9Ba-mea-dup%C4%83-ce-m-am-vacci
nat-%C3%AEmpotriva-covid-19-vaccinul-func%C8%9Bioneaz%C4%83/561117881207362/?fref=mentions&__xt
s__[0]=68.ARB2umhRbDhKXdf-z0Glvdn5gGXemkDxiaYxNiu8MrKfBP4K6DddyTOylOLv_kqaWA-Rrdb69Iu71Taxw
JX9OXVf4oOcxYO69kBSG0yxSWmuJSPG5Yq8rQtu3uIuGMR2Vzj55TbftB7w7wSB98rMl4A9J4JkkoHhN5p5h5JpwZ
r2r8jZTAPUAeuR68DhZ3QofQeepArl8K58h_MuuD3RAZJen_McrMCcizGA8o9B5wTuK-BzBx7BrUEVmeZnpOQml
oGDQhLCocnz8iMxFS7HuBDtFygdt35tf6z_SqonMj-TO-_DCWXeCOtWTVpY_m6Np6hpZu2ud6shg36yetr2rjQ&__
tn__=K-R; accesat la data de 18.05.2020. 
4 Disponibil la:   
https://www.g4media.ro/ancheta-la-spitalul-judetean-timisoara-dupa-ce-virgil-paunescu-seful-centrului-oncog
en-a-anuntat-ca-si-a-administrat-vaccinul-pe-care-il-dezvolta-impotriva-coronavirusului.html; accesat la data    
de 18.05.2020. 
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În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din              

Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Care este poziția Guvernului vizavi de demersul de cercetare întreprins de Institutul            

OncoGen Timișoara? 

2. De ce Guvernul nu a finanțat până în prezent activitatea de cercetare a Institutului              

OncoGen Timișoara privind descoperirea vaccinului anti COVID? 

3. Dacă directorul Spitalului Județean de Urgență Timișoara se află în relații de dușmănie             

cu directorul OncoGen Timișoara și dacă aceste relații au determinat demararea           

anchetei? 

4. Dacă demararea anchetei este un gest normal și legal în condițiile în care directorul              

OncoGen Timișoara coordonează cel mai important și urgent obiectiv de cercetare a            

Planetei - descoperirea și producerea unui vaccin anti COVID. 

5. Dacă Guvernul susține atitudinea abuzivă a directorului Spitalului Județean de          

Urgență Timișoara și dacă va trimite corpul de control al prim-ministrului/ministrului           

Sănătății pentru a verifica dacă dispunerea anchetei împotriva directorului OncoGen          

este legală și temeinică? 

6. Dacă Guvernul României va sprijini financiar Institutul OncoGen Timișoara pentru          

accelerarea procedurii de descoperire și testare a vaccinului anti COVID? 

7. Dacă Ministerul Apărării Naționale va pune la dispoziție Institutul Național de           

Cercetare Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino" pentru producerea vaccinului       

anti COVID descoperit de Institutul OncoGen Timișoara? 

8. Dacă Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino"        

colaborează în prezent cu Institutul OncoGen Timișoara pentru accelerarea         

descoperirii, testării și producerii în masă a vaccinului anti COVID? 

9. Care va fi suma alocată de Guvern cercetării vaccinului anti COVID și producerii             

acestuia în masă? 
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Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD de Alba 

Ioan Dîrzu 
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