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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: Problema Euthirox 

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.’’ 

 Sistemul sanitar se confruntă cu o criză profunda pentru că actualul ministru ne-a oferit doar 
vorbe goale, doar îngrijorare și constatări sterile, și nicio măsura care să ducă la o îmbunătățire a 
situației din sănătate: “Vom face! Ne gândim sa!” la fel ca șeful sau LuCoViD. 
 Discutăm acum de lipsa unor medicamente și vreau să vă aduc aminte de Euthirox, de 
medicamentele ieftine pentru diabet. De ce Domnule Ministru nu va preocupați de a asigura 
medicamentele necesare bolnavilor cronici? 
 Vă propun să faceți o analiză pentru fiecare medicament în parte, monitorizați prin 
instituțiile pe care le aveți în subordine, coordonare, prin ANMDMR, necesarul de medicamente, 
utilizați comisiile de specialitate din subordinea ministerului, aplicați obligația de serviciu public în 
baza unui necesar, emiteti ordinul de încadrare al medicamentelor in categoriile de clawback 
stabilite de parlament și care oferă predictibilitate, încurajarea producției românești de 
medicamente!Vă oferim soluții, domnule ministru! 
 Vă rog să îmi transmiteți un  punct de vedere cu privire la aplicabilitatea acestei soluții și 
totodată, vă rog să îmi spuneți când bolnavii de diabet vor putea să cumpere Euthirox din farmacii 
fără a le fi frică că nu vot avea medicamente luna viitoare? 

 

Solicit răspuns în scris 
Vă mulțumesc !  

       Cu deosebită stimă, 
  Deputat Costel Lupașcu 
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