
   
 

 ÎNTREBARE 

 

Către:  Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru 

De la:  Deputat Emanuel UNGUREANU 

 

Obiectul întrebării:  
 Scoateţi cardul de sănătate! 

Situaţia în care se află pacienţii şi medicii cabinetelor de medicină de familie cauzată de 
reintroducerea cardului de sănătate. 
 

 

 

Stimate domnule ministru al sănătăţii, Nelu Tătaru , 

 

În calitate de vicepreşedinte pentru Comisia de Sănătate şi Familie din Camera Deputaţilor mă alătur 

şi eu solicitării medicilor de familie adresate către Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate prin care se cere modificarea deciziei de a reintroduce folosirea cardului de asigurat pentru 

consultaţiile acordate în cabinetele medicilor de familie, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

162 din 24 septembrie 2020 pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/ 2020 privind 

reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului Sars - CoV – 2, pentru prelungirea unor termene, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, a Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/ 

2011, precum şi a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr 879 din 25 septembrie 2020. 

 

Conform medicilor de familie, motivele care stau la baza solicitării mai sus menţionate sunt următoarele: 

− reintroducerea cardului de asigurat nu aduce niciun fel de beneficiu statului, acesta având doar un rol 

de autentificare a pezenţei pacientului în cabinet; 

− creează disfuncţionalităţi la nivelul cabinetelor; 

− pune în pericol personalul medical, respectiv pacienţii, prin prelungirea duratei consultaţiilor. 
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− în această perioadă medicii de familie se confruntă cu răspândirea intracomunitară a infecţiei cu 

SARS CoV 2, începe Campania de vaccinare antigripală, încă nu s-a terminat perioada de eliberare a 

adeverinţelor şi avizelor epidemiologice pentru începutul anului şcolar şi urmează o presupusă 

epidemie  de gripă suprapusă peste pandemia de Covid 19. 

 

Domnule ministru, vă rog să dispuneți modificările necesare printr-o Ordonanță de Urgență prin care să se 

creeze cadrul legislative împreună cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate,  în aşa fel încât măcar pe 

perioada pandemiei cu COVID 19 să nu mai fie nacesară folosirea cardului de asigurat. 

 

 

 
 
 
 
Vă mulțumesc, 
 
 
Emanuel Ungureanu, deputat        
 
Vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților  

 




