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Adresată:  Ministerului Sănătăţii 
                  Domnului Ministru Nelu Tătaru 
De către :   Deputat PSD Eugen Bejinariu 
Subiectul: Tratarea pacientilor asimptomatici Covid-19   
 
Stimate Domnule Ministru,  

 
Situatia pacientilor Covid-19 inregistrati pe teritoriul Romaniei confirma ca pana in acest 

moment au fost inregsitrate 18429 persoane infectate cu noul coronavirus si un numar de 1210 
decese. Aceste cifre, atat din perspectiva indicatorului standard utilizat “numar de decese la 1 
milion de locuitori” cat si raportat la valoarea absoluta a cifrelor oficiale, plaseaza Romania in 
cea mai proasta pozitie a tarilor din zona in care ne aflam. In comparatie cu Cehia, Slovacia, 
Polonia, Ungaria, Serbia, Grecia, Bulgaria si alte tari din regiune, tara noastra a avut cele mai 
sumbre rezultate ale gestioanrii pandemiei de catre Guvern. 

Avand in vedere faptul ca atat Statele Unite ale Americii cat si toate tarile europene 
precum si statele din Orientul Mijlociu si Asia, Noua Zeelanda, Australia au avut politica 
explicita, comuna de a recomanda inclusiv prin campanii publicitare intense ca toti pacientii 
asimptomatici si cei cu simptome usoare sa ramana izolati la domiciliu, strategia Romaniei de a 
interna fortat inclusiv pacientii asimptomatici a reprezentat o nefericita exceptie si influenteaza 
in continuare conduita cetatenilor in raport cu procesul de testare. 

Toate tarile au avut grija explicita de a nu ocupa locatii de spitalizare cu pacienti 
asimptomatici sau care au simptome usoare, tocmai pentru a nu impovara sistemul medical cu 
oameni care, in fapt, nu necesita tratament.  

In raport cu decizia UNICA si inexplicabila a Guvernului Romaniei de a plasa fortat, 
impotriva vointei lor oameni care sunt confirmat infectati, dar nu bolnavi, in “detentie sanitara” 
va adresez urmatoarea intrebare: 

Care este motivul pentru care Guvernul Romaniei aplica strategia “detentiei 
sanitare” a persoanelor asimptomatice? 

Rog transmiterea unui raspuns scris, in termenul legal, dar tinand cont de urgenta 
aspectelor invocate. 
 
Cu stima 
Deputat PSD 
 
Eugen Bejinariu 
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