
   
 

      INTERPELARE 

 
 
Către: Ministerul Sănătății  
 
De la:  Tudor Rareș Pop 
Deputat USR în Circumscripția electorală nr. 42, București 
 
 
 
Obiectul interpelării: Stadiul elaborării normelor metodologice de aplicare a Legii 3/2021 

 

Domnule ministru Rafila, 

 
În data de 8 ianuarie 2021 a fost promulgată de către Președinte Legea privind prevenirea, diagnosticarea 
şi tratamentul infecţiilor asociate asistenţei medicale din unităţile medicale şi din centrele rezidenţiale 
pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România. Conform Articolului 2, aliniat (2), în termen 
de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii, prin hotărâre a Guvernului, ar fi trebuit înfiinţat Comitetul 
Naţional pentru Prevenirea şi Limitarea Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale, din a cărui componenţă 
urma să facă parte reprezentanţi ai Ministerul Sănătăţii, ai ministerelor şi instituţiile cu reţele sanitare 
proprii, ai autorităţile administraţiei publice locale şi cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pentru 
centrele rezidenţiale, comitet ce ar urma să fie responsabil de planificarea, iniţierea, coordonarea, 
monitorizarea şi evaluarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea şi controlul IAAM în toate unităţile 
medicale/centrele rezidenţiale de stat şi private.  
 
La sfârșitul lunii august 2021a fost pusă în transparență decizională Hotărârea privind înfiinţarea 
comitetul național pentru prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale însă acesta nu 
a intrat în vigoare după cunoștința noastră. 
 
Totodată, în cadrul proiectului Intărirea capacității instituționale pentru controlul infecțiilor spitalicești 
și gestionarea consumului de antibiotic, coordonat de către Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. 
Dr. Matei Balș în parteneriat cu Institutul Norvegian de Sănătate Publică sunt prevăzute elaborarea strategiei 
naționale și a planului național de acțiune, elaborarea standardelor și protocoalelor, testarea rezistenței 
antimicrobiene, supravegherea infecțiilor dobândite în spital și administrarea antibioticelor în spitalele 
publice, precum și elaborarea de ghiduri profesionale, dar și formare și consolidarea capacităților 
profesioniștilor din domeniul sănătății. 
 
Legea nr. 3/2021 prevede la rândul ei elaborarea Strategiei naţionale de prevenire şi limitare a efectelor 
IAAM în România, a Planului naţional de prevenire a IAAM în România, a Normelor tehnice de realizare a 
Planului naţional de prevenire a IAAM în România, precum şi ghidurile şi recomandările de practică 
medicală pentru prevenirea, diagnosticarea şi îngrijirea IAAM. 
 
Vă rugăm să ne comunicați: 
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• în ce stadiu se află procesul de elaborare a normelor metodologice pentru aplicarea Legii privind 
prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor asociate asistenţei medicale din unităţile 
medicale şi din centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România, 
întrucât termenul de șase luni prevăzut în CAPITOLUL XI: Dispoziţii finale Art. 32, alin. (2) a fost 
depășit, iar aplicarea legii este cu atât mai necesară cu cât raportarea IAAM este deficitară, însă 
cadrul legislativ actual nu o încurajează,  

• care sunt documentele elaborate de către Minister necesare sistemului de sănătate din România 
pentru integrarea activităţilor din domeniul prevenirii și combaterii IAAM pe care le-ați amintit în 
conferinţa pe tema proiectului „Întărirea capacităţii instituţionale pentru controlul infecţiilor 
spitaliceşti şi gestionarea consumului de antibiotice în România” din februarie 2022. 

 
 
 
 
Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis în format electronic, la adresa: 
tudor.pop@cdep.ro 
 
 
 
 
Cu deosebită considerație și respect,      Data: 
Deputat Tudor Rareș Pop      15 martie 2022   
     
            

 
 




