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Către:  Ministerul Sănătății 
Domnului Ministru Nelu TĂTĂTARU       

De la: Costel Lupașcu, deputat PSD, membru în Comisia pentru sănătate și familie 

ÎNTREBARE 

Obiectul întrebării: Testarea populației la Botoșani 

Stimate domnule Ministru, 

În conformitate cu art.112 din Constituția României, ,,Guvernul și fiecare dintre membrii săi 

au obligația să răspundă la întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori’’. De 

asemenea, potrivit  art.170, alin.(1), din Regulamentul Camerei Deputaților, ,,răspunsurile la 

întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 zile.’’ 

 Recent situația epidemică a COVID-19 a devenit una severă, iar județul Botoșani 

înregistrează o creștere a cazurilor în fiecare zi. Răspândirea rapidă a epidemiei de COVID-19, 

dificultatea prevenirii și controlul acesteia reprezintă provocări majore pentru noi. În acest sens, vă 

cer sprijinul pentru spitalele din Județul și Municipiul Botoșani. Județul este foarte aproape de zona 

de carantină instituită în județul Suceava, iar Botoșaniul poate devenit un al doilea cel mai afectate 

județ din România, în prezent clasându-se pe locul 5 la nivel național.  

 Vă cer sprijinul pentru a ne trimite URGENT teste de depistare a COVID-19. În acest 

moment prevenția este cea mai importantă și așa putem fi cu un pas înaintea virusului! Vă solicit să 

începem o testarea extinsă la Botoșani URGENT, fiind singura modalitate de a lupta eficient 

împotriva propagării acestui virus pentru că permite izolarea timpurie a cazurilor de COVID-19 și 

împiedică răspândirea în rândul populației. Este o situație pe cât se poate de gravă de aceea, vă rog 

ca în cel mai scurt timp să faceți toate demersurile pentru a fi livrate testele de depistare COVID-19 

către Botoșani și să începem testarea populației! 

 În acest sens, vă rog să îmi comunicați câte teste au fost făcute la Botoșani până la data de 

12.05.2020? Vă rog să îmi comunicați cum considerați propunerea de a începe testarea existinsă la 

Botoșani și când poate începe această testare? 

  

Solicit răspuns în scris 

Vă mulțumesc !  

       Cu deosebită stimă, 

  Deputat Costel Lupașcu 
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