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ÎNTREBARE 

Către: Ministerul sănătății 

În atenția: Ministrului Sănătății, domnul Nelu TĂTARU 

Obiectul întrebării: Prevederile Ordinului nr. 843/2020 

Domnule ministru, 

În Monitorul Oficial al României nr. 423 din data de 21 mai 2020 a fost publicat Ordinul 
ministrului sănătății nr. 843 din 19 mai 2020. Ca temei legal pentru a emite Ordinul nr. 
843/2020 este precizat următorul text: 

„având în vedere prevederile art. 10 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, conform cărora, pe durata stării 
de alertă, Ministerul Sănătății coordonează activitățile de prevenire și combatere a efectelor 
pandemiei de COVID-19 în cadrul unităților sanitare publice, după caz”. Acesta, într-adevăr, 
corespunde corect prevederilor art. 10 din Legea nr. 55/2020. 

Totuși, articolul 2 alin.(2) din Ordinul nr. 843/2020 are următorul conținut: „(2) În cadrul 
județelor arondate se vor pune la dispoziția coordonatorului regional structurile tuturor 
unităților sanitare publice și private în vederea realizării unor eventuale transferuri de 
pacienți.” În textul Legii nr. 55/2020 sunt doar trei referiri la entități private, niciuna în legătură 
cu unitățile sanitare. De asemenea, Legea nr. 24/2000, republicată, prevede la articolul 78 că 
„Ordinele, instrucțiunile și alte asemenea acte trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de 
actele pe baza și în executarea cărora au fost emise și nu pot conține soluții care să 
contravină prevederilor acestora”. Cu toate acestea, la alineatul (2) din ordinul 843/2020 se 
pun la dispoziția coordonatorului regional structurile unităților sanitare private. 

În consecință, vă întreb: 

 De ce ați încălcat prevederile Legii nr. 55/2020, dar și pe cele ale Legii nr. 24/2000 
semnând ordinul? 

 Cine se face vinovat de elaborarea acestui ordin și cum va fi sancționat?  
   

Solicit răspuns în scris 

Deputat Nicolaie-Sebastian-Valentin Radu,  

Membru al Comisiei pentru sănătate și familie, circumscripția electorală nr. 10, Buzău 
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