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Către:  Ministerul Sănătății 
            Domnul Ministru Nelu Tătaru 

De la: Răzvan Rotaru, deputat PSD, membru în Comisia pentru politică externă 

ÎNTREBARE  

Obiectul întrebării: De ce Guvernul PNL manipulează datele privind situația 
COVID în func ţie de interesul electoral și financiar și lasă să moară bolnavii de 
cancer și cardiacii care nu sunt primiți în spitale?    

Stimate domnule Ministru, 

De ce manipulați datele despre pandemie. Datele sunt contradictorii și prezentate într-o 
formă care să inducă falsa impresia că situația e deosebit de gravă. Raportările oficiale au 
devenit raportările liberale despre pandemie. 

Analiza pe care domnul prim-ministru Orban a trimis-o la Parlament, este un amestec de 
date contradictorii menit mai degrabă să manipuleze decât să informeze.  

De exemplu se susține că în 108 localități din 28 de județe se înregistrează o rată de 
incidență de 0,5 cazuri/1000 de locuitori, prag de la care se impun restricții. Cele 108 
localități reprezintă însă doar 3,3% din totalul celor 3228 de UAT-uri, pe care le are 
România. 

Avertizează că numărul internaților la secțiile de terapie intensivă şi al celor aflați sub 
ventilație mecanică este alarmant și e în creștere.  

În aceeași analiză se arată că procentul de infectare este de 1,00 persoane la mia de 
locuitori – cazuri confirmate COVID raportate la densitatea demografică, ceea ce ar 
însemna cel puțin 19.000 de cazuri active! În la 15 iunie erau comunicate oficial doar 
4921 de cazuri! 

În realitate capacitatea de răspuns a sistemului medical, la un eventual val de îmbolnăviri 
este extrem de mare. Dintre cele 2653 de locuri la terapie intensivă sunt ocupate doar 175, 
adică 6,6%,. Dintre cele 1361 de paturi de la terapie intensivă, dotate cu ventilatoare 
mecanice, sunt ocupate doar 80, adică 5,8%! 
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În 18 județe nu s-a mai înregistrat în ultimele zile nici un caz nou de îmbolnăvire cu noul 
coronavirus. Toate țările din jurul României au înregistrat un procentaj sensibil mai mic 
de îmbolnăviri decât România.  

Diaspora a intrat deja masiv în România în perioada critică, în primele zile de după 
instituirea stării de urgență şi în primele zile de după instituirea stării de alertă iar 
guvernul nu a fost în stare să gestioneze corect situația la acel moment.  

Documentul transmis de guvernul PNL către Parlament, nu menționează nimic despre 
mortalitatea crescândă în rândul celor cu alte afecțiuni, despre cei care nu sunt primiți în 
spitalele pe care PNL le tine în continuare blocate în așteptarea unui al doilea val al 
epidemiei. 

Consecința strategiei dumneavoastră este că până vine al doilea val, românii pot muri 
,,liniștiți” din cauza bolilor cronice, căci Guvernul nu le oferă acces la serviciile de 
sănătate pentru care au plătit şi plătesc lună de lună. 

Deja numărul deceselor cauzate de cancer şi de bolile de inimă s-a dublat. În același timp, 
mii de bolnavi stau la cozi, în ploaie, pentru a avea acces în cele câteva spitale deschise.  

Domnule ministru vă rog să-mi răspundeți de ce Guvernul PNL manipulează datele în 
funcţie de interesul său electoral sau financiar. Prețul îl plătim toți: economie blocată, mii 
de firme în faliment, sute de mii de contracte de muncă desființate, nivel de trai în scădere 
accentuată.         

Solicit răspuns în scris.  

 

Cu deosebită stimă, 
Deputat PSD Răzvan Rotaru 




