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ÎNTREBARE 

Către: Ministerul sănătății 

În atenția: Ministrului Sănătății, domnul Nelu TĂTARU 

Obiectul întrebării: Publicarea tardivă a Ordinului 767/2020 

 

Domnule ministru, 

În Monitorul Oficial nr. 376 din 11 mai 2020 a fost publicat Ordinul nr. 767 din 8 mai 2020 

privind aprobarea condițiilor de funcționare a cabinetelor stomatologice pentru efectuarea 

intervențiilor stomatologice de urgență, precum și măsurile de prevenție necesare în perioada stării 

de urgență determinate de epidemia de COVID-19. Cu 5 zile înainte de încetarea stării de urgență.  

Aceste condiții de funcționare presupun, printre altele, obținerea unor aprobări/avize 

temporare de la direcțiile de sănătate publică și de la colegiul teritorial din cadrul Colegiului 

Medicilor Stomatologi din România care să certifice respectarea măsurilor suplimentare pentru 

prevenirea și limitarea infecției cu SARS-COV-2. Practic, cu 5 zile înainte de încetarea stării de 

urgență medicii stomatologii ar trebui să doteze cabinetele, să implementeze măsurile 

suplimentare, să obțină două tipuri de certificări și să funcționeze. 

În data de 15 martie, deci cu o zi înainte de publicarea în Monitorul Oficial a Decretului 

195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, am transmis cabinetului pe 

care acum îl conduceți o Adresă prin care solicitam ca Ministerul Sănătății să țină cont de 

urgențele stomatologice care pot afecta cetățenii pe perioada stării de urgență și să se asigure 

cadrul legal general și echipamentele pentru funcționarea unor cabinete în fiecare localitate care să 

poată rezolva aceste probleme. Nu am primit nici până acum un răspuns, nici un număr de 

înregistrare a adresei transmise în format electronic, așa cum prevăd normele în vigoare. Nu știu 

dacă lipsa acestui răspuns este cauzată de faptul că nu ați preluat complet atribuțiile anteriorului 

ministru sau pentru că personalul din cabinetul dumneavoastră nu își cunoaște atribuțiile. 
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Având în vedere cele de mai sus, mai precis publicarea Ordinului 767 în data de 11 mai 

2020, sub semnătura Secretarului de Stat Horațiu Moldovan, vă întreb: 

 De ce nu v-ați asumat documentul în calitate de ministru și a fost semnat acesta de un 

Secretar de Stat? 

 Care este rostul publicării Ordinului 767/2020 în data de 11 mai 2020, în condițiile în care 

starea de urgență se încheie în data de 14 mai 2020? 

 De ce în proiectul de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID 19 transmis Parlamentului exact în ziua publicării Ordinului 

767/2020 singura mențiune privitoare la cabinetele stomatologice este cea că pot funcționa 

doar cu obligația ca personalul să poarte mască (deși aceasta se purta și înainte de COVID-

19 și se va purta și după)? După perioada stării de urgență ați considerat că a trecut brusc 

orice pericol sau detalierea pe 3 articole a modului de destituire și angajare discreționară 

din Ministerul Sănătății și instituțiile din subordine a fost mai importantă? 

 În ce perioadă de timp se stabilesc normele generale de funcționare ale furnizorilor de 

servicii medicale conform articolului 10 din același proiect? 

 

Solicit răspuns în scris 

Vă mulțumesc! 

 

Deputat Nicolaie-Sebastian-Valentin Radu, 

Membru al Comisiei pentru sănătate și familie 

 




