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Către:  Ministerul Sănătății  
 Domnul ministru Nelu Tătaru 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
 Doamna ministru Victoria Violeta Alexandru  

De la: Tamara Ciofu, deputat PSD, membru în Comisia pentru sănătate și familie 

ÎNTREBARE 

Obiectul întrebării: De ce nu simplificați procedura de evaluare pentru încadrare în grad de 
handicap a persoanelor nevăzătoare?  

Stimate domnule ministru, Stimată doamnă ministru, 

Vă rog să-mi comunicați de ce nu luați în considerare simplificarea procedurii pentru depunerea 
documentației pentru comisia de evaluare de încadrare în grad de handicap nu doar pentru cei care au 
afecțiuni de vedere ci pentru toți minorii și persoanele adulte nedeplasabile cum sunt cei cu: afecțiuni 
neurologice grave, afecțiuni locomotorii și care au și alte comorbidități asociate de vedere, de auz, 
sechele de accident cerebral sau de cancer în stadii terminale. 

Este inuman ceea ce se întâmplă în prezent. Serviciul de evaluare complexă a persoanelor cu handicap 
cheamă anual la comisie toate persoanele cu deficiențe de vedere de grad doi care au vârsta de până la 75 
de ani.  

Domnule ministru nu considerați că este o umilință, tratamentul la care sunt expuse aceste persoane, a 
căror stare de sănătate este una degenerativă și nu recuperatorie? 

Aveți în vedere ca pentru aceste persoane să prelungiți perioada de valabilitate a certificatelor de 
încadrare în grad de handicap, așa cum este în prezent la Comisia de Invaliditate?  

Cu toate că această problemă s-a discutat, nu s-a schimbat nimic și aceste persoane sunt puse permanent 
pe drumuri.  

În mai multe comunități locale din țară sunt persoane din grupuri vulnerabile care trăiesc din pensia 
minimă, au afecțiuni cardiace asociate retinopatiei diabetice în diverse stadii, probleme de locomoție și 
cu toate acestea sunt plimbate an de an la evaluări la comisii.  

Vă rog să-mi comunicați în cel mai scurt timp ce soluții ați adoptat pentru aceste persoane, astfel încât să 
nu mai fie puse pe drumuri, să nu mai trebuiască să plătească transport pentru a ajunge la municipiul 
reședință de județ pentru a fi evaluate an de an. Fiind vorba de afecțiuni degenerative, situația lor 
medicală nu are cum să se îmbunătățească, cel mult să stagneze dacă nu se înrăutățește.  

Vă mulțumesc.  

Solicit răspuns scris. 

 
Cu deosebită stimă, 

Deputat PSD Tamara Ciofu 
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