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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: Accesul publicului la situația detaliată a cazurilor de coronavirus 

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.’’ 

 Românii au nevoie de informaţii complete de la Guvern despre situaţia infectărilor cu 
virusul COVID, pentru a se putea proteja, nu de cenzură şi lipsă de transparenţă! De mai multe 
săptămâni, Grupul de Comunicare Strategică, care coordonează acţiunile de supraveghere şi 
combatere a infecţiilor cu virusul COVID, în România, a oprit accesul publicului la harta cu 
cazurile confirmate de coronavirus pe judeţe, precum şi situaţia defalcată a îmbolnăvirilor pe fiecare 
judeţ. Românii, pentru a se putea proteja, trebuie să fie informaţi cu privire la riscul la care se expun 
când se internează într-un spital, când se deplasează într-o anumită zonă din ţară, când intră în 
contact cu anumite persoane. De aceea, Ministerul Sănătăţii trebuie să comunice opiniei publice în 
fiecare zi situaţia pacienţilor nou identificaţi şi a celor deja internaţi în spitalele declarate COVID, 
în cele suport, în secţiile de boli infecţioase şi în cele de terapie intensivă. 
 Consider că se impune o informare permanentă cu privire la situaţia detaliată a 
îmbolnăvirilor pe fiecare spital din ţară, pe fiecare localitate, judeţ şi regiune. În acest sens, vă rog 
să îmi comunicați cine a luat decizia de nu mai fi furnizate date detaliate cu privire la numărul 
îmbolnăvirilor, al vindecărilor și deceselor din fiecre județ? Totodată, vă rog să îmi comunicați dacă 
dumneavoastră considerați normal modul de lucru actual sau modul de lucru transparent în urma 
căruia exista o raportare detaliată și clară a situației? 

 
Solicit răspuns în scris 

Vă mulțumesc !  

       Cu deosebită stimă, 

  Deputat Costel Lupașcu 
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