INSP are obligația să facă publică
baza științifică pentru afirmația că
Împărtășirea ortodoxă poate
infecta cu COVID-19

SOLICITARE INFORMATII PUBLICE

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice
Institutul National de Sanatate Publica

Sediul/Adresa

Str. Dr Leonte Anastasievici nr 1-3, sect. 5,
cod 050463, Bucureşti
Telefon centrală:( 401) 021 318 36 20
Fax: (401) 021 312 34 26

Data 02.05.2020

Stimată doamnă,

Subsemnatul, Mihai-Silviu Chirilă, identificat act de identitate, seria…, nr….,
domiciliat în localitatea…, Județul Neamț,

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces
la informaţiile de interes public.
Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să
enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate):
Documentația științifică, datată anterior datei de 21 martie 2020, a
experimentului/examenului medical din care a rezultat că ritualul ortodox
al Împărtășaniei din același Potir și cu aceeași linguriță reprezintă un risc
la adresa sănătății publice, prin faptul că ar exista posibilitatea
contaminării cu COVID-19.
Doresc să mi se pună la dispoziție toate actele juridice conexe și întreaga
procedură științifică utilizată pentru a se fi ajuns la aceste concluzii
științifice, anterioare datei de 21 martie 2020, când concluziile sunt
invocate în presa națională ca având girul instituției dumneavoastră, după
cum arăt mai jos:
1. dacă s-au prelevat un Potir și o linguriță liturgice pentru a fi examinate de

către institutul dumneavoastră: numele preotului care a pus la dispoziția
institutului Potirul și lingurița și parohia căreia acest preot aparține;
2. aprobarea pe care acest preot a avut-o de la conducerea cultului pentru a
vă pune la dispoziție Potirul și lingurița sau cadrul legal și documentele în
baza cărora i s-a cerut să o pună obligatoriu la dispoziția autorităților,
dacă a existat o examinare a unor obiecte liturgice;
3. acordul cultului pentru a se face un astfel de experiment/examen medical,
dacă a existat, știindu-se că, în caz contrar, fără acordul cultului,
supunerea unui obiect liturgic și, mai ales, a conținutului său unui
experiment/examen științific, fie el și în scopul prezervării sănătății
publice, ar putea fi considerat un act de profanare a unui obiect religios,
faptă penală sancționată de către art. 382 Cod Penal;
4. concluziile epidemiologice rezultate în urma cercetării Potirului, linguriței
și conținutului Potirului, dacă o astfel de examinare a avut loc, în caz
contrar, explicarea metodologiei științifice în baza căreia s-a ajuns la
aceste concluzii;
5. dovada științifică potrivit căreia împărtășania din același Potir și cu
aceeași linguriță a provocat o contaminare a mai multor persoane: numele
persoanelor, parohia în care s-au infestat, starea lor de sănătate (depistat
pozitiv, internat, tratat, decedat etc.), dovada că acele persoane au fost
contaminate prin actul Împărtășirii din același Potir și cu aceeași
linguriță, iar nu în alte circumstanțe;
6. probe clare că astfel de investigații au avut loc înainte de data de 21
martie 2020 (documentele trebuie să aibă clar data emiterii, registrele în
care au fost înregistrate în instituția dumneavoastră).
Întrucât realitatea teologică a Împărtășaniei îi determină pe creștini să creadă și
să știe că în Potirul euharistic se află Însuși Iisus Hristos, în chip mistic, nu doar o
simplă bucată de pâine înmuiată într-o cupă de vin, și că Hristos îi apără de boli,
nu îi îmbolnăvește, iar în spațiul public s-a făcut cunoscut de curând că
Arhiepiscopul Sucevei, IPS Pimen, s-a împărtășit împreună cu mai mulți preoți[1]
în perioada Paștilor și toți au fost declarați ca neinfestați de acest virus, după ce
au fost verificați medical, că în cazul Arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie,
cercetat penal pentru faptul că a împărtășit public 100 de persoane din același
Potir, nu s-a demonstrat că ar fi produs o infestare în masă prin acest gest,
consider că declararea publică a faptului că Împărtășania nu mai poate fi
administrată așa cum a fost timp de milenii, fără a produce niciun

rezultat negativ asupra sănătății publice, nu se poate face doar pe baza de
inferențe, deducții sau comparații, ci trebuie să aibă la bază o solidă
examinare experimentală, anterioară publicării în presă, care să fi condus
la astfel de concluzii, mai ales că astfel de informații pot contribui și au
contribuit deja la decizii juridico-administrative de natură a afecta autonomia
cultului religios ortodox și libertatea de conștiință a credincioșilor acestuia, dintre
care amintesc: interzicerea participării la biserică a tuturor credincioșilor din
România (prin OM 2/22.03.2020), interzicerea, prin circulară a DSP Constanța
(emisă pe 23 martie 2020), a împărtășirii credincioșilor cu aceeași linguriță și
din același Potir și trasarea unor reguli igienice care modifică ritualul religios,
protejat de art. 29 din Constituție, amendarea a numeroși preoți și credincioși
care au participat la slujbe etc.

Adaug faptul că există în spațiul public opinii contrare, emise de instituții
omoloage instituției dumneavoastră, cum ar fi Centrul pentru Prevenirea și
Controlul Bolilor din Statele Unite, în care se afirmă că nu a existat niciodată un
caz de îmbolnăvire cu vreun virus prin ritualul împărtășaniei[2].

Îmi întemeiez cererea pe credința că o astfel de cercetare științifică trebuie să se
fi făcut cu toată seriozitatea de către instituția pe care o conduceți, anterior
datei de 21 martie 2020, când în numele instituției dumneavoastră s-a anunțat
că împărtășirea cu aceeași linguriță și din același Potir poate transmite virusul
COVID-19, întrucât, în caz contrar, difuzarea în sfera publică a unor astfel de
informații cu un impact major asupra societății și a siguranței naționale
se constituie în fapta penală de comunicare de informații false,
sancționată de art. 404 Cod Penal, în cazul în care acestea nu ar fi
adevărate.
Mă adresez instituției dumneavoastră deoarece la data de 21 martie 2020, într-un
articol[3] publicat pe cotidianul Adevărul, intitulat Virusul ucigaș COVID-19 se
transmite prin folosirea linguriței și a vasului de la împărtășanie. Institutul
Național de Sănătate Publică, autorul său, domnul Emil Moise, autorul articolului,
a scris:
La ora 19:33 [21 martie 2020, după cum rezultă din data de pe siteul Adevărul –

n.n.] m-am adresat serviciului Tel Verde al Institutului de Sănătate Publică din
România. Convorbirea a fost înregistrată oficial, iar răspunsul primit este, de
asemenea, oficial. Numărul pe care oricine îl poate folosi pentru a obţine
informaţii cu privire la răspândirea virusului Covid-19 şi la măsurile de
prevenire este 0800800358. Răspunsul Institutului de Sănătate publică,
unul clar şi fără echivoc, a fost cel pe care îl aşteptam, căci îl ştiam:
ritualul pe care îl practică în aceste zile de pandemie Biserica Ortodoxă
Română, de folosire a unei linguriţe pentru transmiterea vinului la mai
multe persoane, din acelaşi vas, transmite virusul Covid-19. Această
informaţie este oficială, autentică, are autoritate, iar instituţiile şi
autorităţile publice din România trebuie să ţină cont de ea şi să dispună
imediat interzicerea acestui ritual. Biserica Ortodoxă, la rândul ei, are
obligaţia să ţină cont de această informaţie publică pe care o transmitem
publicului larg.
La data de 9 aprilie 2020, domnul Emil Moise a participat, în calitate de
intervenient, la procesul desfășurat la Curtea de Apel Bacău, în dosarul nr.
152/32/2020, în care eu sunt reclamant, prezentând instanței informația pe
care a scris-o și în ziar și invocând că o are de la instituția
dumneavoastră, cerând ca bisericile ortodoxe să rămână închise până la
expirarea stării de urgență.
Nici în ziar, nici în instanță, domnul Moise nu a prezentat niciun document al
Institutului pe care îl conduceți, din care să rezulte că cele afirmate de domnia sa
în mod public sunt adevărate și au girul instituției dumneavoastră, în ciuda
faptului că în instanță eu am cerut această probă.
Menționez că solicit aceste informații pentru a le folosi în apărarea pe care o voi
face în cadrul recursul pe care l-am declarat la Înalta Curte de Casație și Justiție,
în speța despre care am făcut vorbire mai sus, și pentru a le face publice pe
portalul teologic Mărturisirea Ortodoxă, al cărui senior editor sunt.
În scopul obținerii acestor informații în timp util pentru a le putea folosi în
demersul juridic, respectuos solicit să se respecte prevederile legale ale art. 7 din
Legea nr. 544/2001, care fixează datele până la care petiția mea poate fi
rezolvată: 5 zile pentru a respinge motivat cererea, 10 zile pentru a o rezolva sau
pentru a-mi comunica necesitatea prelungirii termenului până la 30 de zile, în

cazul nevoii de documentare suplimentară.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la
următoarea adresă de e-mail (opţional):

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor
solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

Vă mulţumesc pentru solicitudine,
………………………..
(semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului . Mihai-Silviu Chirilă

Telefon

Doamnei Simona Pârvu, Director General al Institutului Național de Sănătate
Publică
[1]
https://basilica.ro/ancheta-epidemiologica-25-de-preoti-care-au-intrat-in-contact-c
u-ips-pimen-au-rezultate-negative-la-coronavirus/.
[2]
https://basilica.ro/studiu-al-unor-cercetatori-americani-despre-riscul-infectarii-dinpotirul-euharistic-nu-a-existat-niciun-caz/.
[3]

https://adevarul.ro/news/societate/virusul-ucigas-covid-19-transmite-folosirea-ling
uritei-vasului-impartasanie-institutul-sanatatepublica-1_5e766ce25163ec427116b577/index.html.

