
 

CABINET PARLAMENTAR– DEPUTAT LAVINIA COSMA 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR. 28, JUDETUL MUREȘ 

Str. Primăriei, Nr. 2, Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș 

Telefon: 0372.651.160, e-mail: lavinia.cosma@cdep.ro 

A/USR/176/06.05.2020 

Întrebare 

Către: Ministerul Afacerilor Interne 

Domnului Ministru Ion-Marcel Vela 

De la: Lavinia-Corina Cosma, deputat USR 

 

Obiectul întrebării: cazare personal medical 

 

Domnule Ministru Ion-Marcel Vela 

 

În calitate de instituție cu putere de decizie în privința aspectelor ce țin de Situațiile de 

Urgență din România, aveți obligația de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea 

răspândirii virusului SARS- COV- 2. 

Având în vedere faptul că județul nostru, județul Mureș, se află printre cele mai afectate 

județe din țară în ceea ce privește numărul de persoane infectate, dar și numărul mare de cadre 

medicale infectate, consider că fiecare cadru medical trebuie protejat, astfel încât șansele de a fi 

infectat să fie cât mai mic și, în același timp, să nu transmită virusul mai departe. 

Astfel, în calitate de deputat în Parlamentul României mi-a fost adusă la cunoștință 

situația personalului medical de la Centrele de Dializă. 
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          Conform ordinului nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea 

spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură 

asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a 

Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2  

toate centrele de dializă din județul Mureș sunt prevăzute ca spitale de suport pentru pacienții 

testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS- COV- 2. 

Potrivit articolului 16, alineatul 1 din Ordonanța Militară nr. 7/2020 : „în vederea 

prevenirii răspândirii COVID – 19 , ministerele cu rețea sanitară proprie și autoritățile 

administrației publice locale asigură pentru personalul din sistemul public sanitar, la cerere, 

spații hoteliere destinate repausului dintre ture sau gărzi, hrana – 3 mese pe zi și apă.” 

Autoritățile administrației publice locale aplică dispozițiile mai sus- amintite doar în 

cazul personalului din sistemul public sanitar, cu toate că personalul medical din Centrele de 

Dializă face parte din prima linie a  luptei împotriva COVID- 19,  acesta nu beneficiază de 

aceleași drepturi ca și cel din sistemul public sanitar. 

În consecință, cadrele medicale de la Centrele de Dializă, au nevoie de cazare în această 

perioadă grea, de criză. 

Vă solicit, așadar, să depuneți eforturile necesare pentru modificarea cadrului legislativ,  

astfel încât aceste cadre medicale să nu pună in pericol viata celor dragi si nu numai. 

Cu deosebită considerație 

Deputat Lavinia Cosma 
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