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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: Achiziţiile din perioada stării de urgenţă 

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.’’ 

 Este obligatoriu ca Guvernul să prezinte public toate achiziţiile din perioada stării de 
urgenţă, destinate combaterii pandemiei, şi totodată  trebuie să fie investighate toate neclarităţile 
financiare apărute în această perioadă. Societatea civilă a cerut în repetate rânduri administraţiilor 
centrale şi locale să facă publice informaţiile privind achiziţiile efectuate în cele două luni de stare 
de urgenţă, iar Partidul Social Democrat vine în întâmpinarea acestor solicitări. Există numeroase 
suspiciuni cu privire la modul în care au fost acordate diverse contracte din fonduri publice, sub 
pretextul stării de urgenţă. 
 O analiză sumară a informaţiilor apărute în presă despre acest subiect arată că valoarea 
contractelor făcute de Guvern şi clientela Partidului Naţional Liberal, cu materiale sanitare de 
protecţie, se ridică la peste 41 de milioane de euro! Este o cifră uriaşă şi cred că fiecare român 
trebuie să ştie cu exactitate destinaţia acestor bani, în contextul în care sprijinul concret pentru 
oameni în această perioadă a fost mai degrabă inexistent. 
 În consecinţă, consider că este vital ca românii să cunoască adevărul despre achiziţiile făcute 
de Guvern,în acest sens vă rog să ne puneți la dispoziție achiziţiile din perioada stării de urgenţă 
făcute de către Ministerul Sănătății. În caz contrar vă rog să îmi transmiteți de ce nu sunt făcute 
publice aceste achiziții? 
 

Solicit răspuns în scris 

Vă mulțumesc !  

       Cu deosebită stimă, 

  Deputat Costel Lupașcu 
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