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POLITISTII SE OPUN VACCINARII OBLIGATORII – Presedintele SNPPC Marius Ionescu: “Nu este normal sa
obligi la vaccinare... Ei ne considera probabil oi... Aceasta vaccinare a adus pentru a doua sau a treia oara o
fractura in societate... A fost o manipulare, iar cei care fac acest lucru sunt oameni care nu tin cu tara asta si
cu poporul roman... Testezi, dar pe banii institutiilor... Daca vaccinul nu te protejeaza in a lua si a transmite
virusul, de ce nu sunt testati toti, inclusiv vaccinatii?”
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Presedintele Sindicatului National al Politistilor si al Personalului Contractual (SNPPC), Marius Ionescu
(foto), anunta ca politistii se opun categoric ideii de vaccinare obligatorie a populatie si atrage atentia ca
orice oficial guvernamental care ia in considerare obligarea politistilor si a altor categorii profesionale la a
se vaccina, conditionand astfel raportul de munca de acest gest, nu face decat sa considere ca oamenii
sunt "oi sau animale". "In tara asta, cine declara asa ceva considera ca s-a cocotat pe cal si calul suntem noi.
Dar nu exista asa ceva, ca nu suntem animale. Ei ne considera probabil oi sau animale pe care si le aleg dansii", a
precizat Marius Ionescu pentru Agepres.

Marius Ionescu: "Suntem politisti, am fost in prima linie si am trait cu acest
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virus de 2 ani de zile"
In aceeasi declaratie acordata Agerpres cu prilejul unui miting organizat de politisti in fata Guvernului, presedintele
SNPPC Marius Ionescu a punctat ca politistii nu se opun vaccinarii, ci sunt impotriva vaccinarii obligatorii
si a conditionarii prezentei la serviciu de vaccinare:
"Bineinteles ca da (n.red. - ca politistii sunt nemultumiti de posibilitatea introducerii obligativitatii vaccinarii). Noi
suntem politisti, am fost in prima linie si am trait cu acest virus de 2 ani de zile. Noi nu suntem impotriva
vaccinarii, dar nu ni se pare normal sa conditionezi prezenta la serviciu sau in alte locuri de aceasta
vaccinare. (...) Nu este normal sa obligi la vaccinare.
Aceasta vaccinare a adus pentru a doua sau a treia oara o fractura in societate, intre vaccinati si
nevaccinati. Uitati-va ce a facut Traian Basescu, cand a luat anumite masuri prin care a fracturat societatea
romaneasca pe categorii socio-profesionale, in care a invrajbit-o, prin faptul ca in grila de salarizare unele categorii
profesionale sunt platite la nivelul din 2023, altele mai putin, altele si mai putin, altii sunt mai pe la coada, orfani. Si
acesta este un lucru care si acum produce efecte. Toate aceste lucruri au facut ca oamenii sa se bata intre ei, sa
se uite urat intre ei, sa distruga relatii intre prieteni, intre colegi, chiar si in anumite familii. A fost o manipulare, iar
cei care fac acest lucru, dincolo de faptul ca sunt oameni rai (pentru ca nu poti sa fii decat rau ca sa faci
acest lucru), sunt oameni care nu tin cu tara asta si cu poporul roman. Nu ai voie sa faci asa ceva".

Testarea pe bani publici
Vorbind despre solutia pentru iesirea din aceasta criza, presedintele SNPPC Marius Ionescu si-a exprimat
convingerea ca solutia pentru iesirea din aceasta criza este testarea in masa, dar pe bani publici, nu pe
banii angajatilor si nu prin obligarea lor la vaccinare:
"Daca statul vrea sa asigure un control, atunci ar trebui nu cu prostia asta sa te testezi o data pe saptamana. Cand
anume o data pe saptamana? Ma testez sambata? Ca sa ce? Daca vrei sa faci acest lucru, testezi, dar pe banii
institutiilor publice, a se vedea si prevederile din Codul Muncii, Constitutie si asa mai departe, nu pe banii
nostri, pe banii angajatilor. Sa testeze de doua ori pe saptamana, lunea, miercurea si asa mai departe, dar
nu este normal sa obligi la vaccinare".

Marius Ionescu: "Daca este demonstrat ca a doua doza, a treia doza, si asa
mai departe, nu au niciun efect, ba din contra, se pare ca influenteaza
negativ organismul uman"
In ceea ce priveste vaccinarea cu a treia doza, Marius Ionescu a facut trimitere la studii efectuate in SUA
care releva ca a treia doza de vaccin nu este recomandata. In acest context, presedintele SNPPC a intrebat
ce se va intampla in situatia in care se va demonstra ca aceste doze fac mai mult rau organismului:
"Si cea mai mare prostie este – apropo ca suntem politisti si vorbim si de Politia de Frontiera –: daca este
demonstrat ca vaccinul nu te protejeaza in a lua si a transmite virusul, de ce nu sunt testati toti, inclusiv
vaccinatii, cand intra in Romania? De ce nu sunt carantinati toti? Aceste lucruri sunt demonstrate –
uitati-va la ultimele studii din Statele Unite, unde agentiile nationale de acolo nu mai recomanda a treia
vaccinare. Sa presupunem ca ne-am vaccinat cu totii. Si la anul ce facem, nu trebuie sa mai traim cu
virusul? Daca este demonstrat ca a doua doza, a treia doza, si asa mai departe nu au niciun efect, ba din
contra, se pare ca influenteaza negativ organismul uman. Astea sunt niste masuri prostesti, masuri care au
fost luate fara a se consulta cu specialistii. Plus ca cel mai important lucru este: de ce de doi ani de zile nu
se vorbeste despre tratament, de ce nu sunt lasati medicii sa vina sa vorbeasca si li se baga pumnul in
gura? Ei, ca si Guvern, ar trebui sa se preocupe in primul rand de tratament, de medicamente care ar trebui sa
existe pe piata, sa se discute pe ele".
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