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Sunt membru în Comisia pentru Sănătate și Familie

Nu putem face miracole peste noapte, dar în acești patru

din Camera Deputaților. Alături de colegii mei din USR

ani am pus fundația pentru a construi mai departe. Mai

pun umărul pentru a crea un cadru favorabil marilor

bine. Mai eficient.

schimbări din sănătate. Un cadru care pune accent
pe limitarea fraudelor din Sănătate, pe creșterea

În decembrie 2016 mi-ați oferit un mandat pentru

oportunităților de profesionalizare, pe relația pacient

sănătate sub forma unui cec în alb. Un mandat pe care am

– medic, pe acces echitabil la servicii de sănătate,

incercat să-l onorez în fiecare zi cât mai bine. Un mandat

transparență, pe etică și integritate profesională, pe

în care am pus pe hartă foarte multe din problemele cu

curățenia morală și materială.

care se confruntă Sănătatea din România. Am fost, pe
rând, atât vocea pacienților, dar și al medicilor dornici să

Obiectivul meu principal rămâne acela de a crea un

contribuie la îmbunătățirea sistemului medical – sanitar.

sistem sanitar echitabil și accesibil pentru fiecare dintre
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noi. Un sistem care să ofere tuturor condiții bune

În tot acest timp, am căutat oportunități de dezvoltare

de tratament și îngrjire și care să încurajeze cadrele

a competentelor în domeniul Sănătății și în luna

medicale să rămână și să profeseze în România. Pentru

august 2020 am fost acceptat la Universitatea din

mine, acest obiectiv a devenit o politică în sine și toate

Sheffield în cadrul unui Executive MBA care are ca

măsurile pe care le-am propus sprijiină, într-un fel sau

obiect de studiu Healthcare Management. Este ceea

altul, acest demers, indiferent că vorbim de medicina

ce îmi doresc să fac mai departe în următorii ani: să-mi

de familie, infecțiilele nosocomiale, condițiile de lucru

continui profesionalizarea în Sănătate și să-mi folosesc

pentru cadrele medicale sau legea asistenței medicale

experiența și cunoștințele și următorul mandat pentru

comunitare.

a continua ce am început.
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Proiecte de lege promulgate
O parte din măsurile din programul de guvernare pe sănătate se regăsesc în
inițiativele legislative pe care le-am semnat, în calitate de inițiator sau co-inițiator. Iată, câteva exemple:
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Transparentizarea activității CNAS

Caravana cu Medici

(accesul asiguraților din sănătate la decontările efectuate în numele lor) - Legea nr. 165/2019 – Inițiator

Legea nr. 65/2020 - Inițiator

Cum sunt cheltuite contribuțiile
noastre la Sănătate și mai ales
cum putem verifica acest lucru
în condițiile în care mai mulți
președinți de case de asigurări au
folosit mecanismul decontărilor
fictive pentru a frauda banii
asiguraților? În acest sens, am
depus o propunere legislativă
prin care pacienții vor putea să
primească lista serviciilor medicale,
medicamentelor și dispozitivelor
medicale decontate în numele lor, fie
la cerere, fie direct, prin accesarea
Dosarului Electronic de Sănătate
din sistemul informatic al Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate.

O propunere care recunoaște și
stimulează voluntariatul medical în
zonele vulnerabile din mediul rural.
Programul include un set de analize
și un examen clinic general pe care
toți pacienții ar trebui să îl facă
anual, dar și programe de screening
specializate pe diferite afecțiuni.

Varianta modificată și promulgată
a legii nu permite însă decât prima
variantă, la cerere, Dosarul Electronic
de Sănătate (DES) nefiind funcțional.
În următorul mandat, voi urmări
operaționalizarea DES și voi propune
modificarea legii prin introducerea
obligației CNAS de a emite anual
o scrisoare către asigurat care să
conțină totalitatea decontărilor
efectuate în anul precedent.

Pe termen lung, mi-am propus
ca această inițiativă legislativă
să constituie baza unui program
național de evaluare generală
anuală a sănătății celor care
trăiesc în mediul rural.

În mandatul următor voi urmări
revizuirea cadrului legislativ prin
care serviciile în regim de caravană
prestate de medicii specialiști și
rezidenți să poată fi remunerate
(decontate) de CNAS, dar și
prevederea unei linii de buget
pentru aparatura medicală și
consumabilele necesare efectuării
de caravane alături de încadrarea
orelor prestate în deplasare în
norma obișnuită de muncă a
medicilor. Legea este totodată
inclusă în pachetul de angajamente
asumat de USR+ la guvernare.

5

Ra p o r t d e a c t i v i ta te

Tudor Ra re ș Pop - De pu ta t U S R

Fiecare copil în grădiniță 2

Proiectul legii educației pentru sănătate

Legea nr. 49/2020 – Inițiator

Legea nr. 45/2020 – Co-inițiator

Lege pentru stabilirea conţinutului
de acizi graşi trans în produsele
alimentare destinate consumului uman

Lege privind asigurarea calităţii
în sistemul de sănătate
Legea nr. 329/2018 - Co-inițiator

Legea nr. 182/2020 – Co-inițiator

Pentru copiii în situații de risc,
asigurarea accesului la educație
de la vârste cât mai fragede
este esențială ca să putem
rupe cercul vicios al sărăciei și
să atingem o reală incluziune
socială. Una dintre măsurile
adoptate în acest sens a fost
Legea 248/2015, care îi viza pe
toți copiii defavorizați socioeconomic cu vârste între 3
și 6 ani. Deși ar fi trebuit să
beneficieze de program peste
100.000 de copii, în urma
monitorizării s-a constatat
că au beneficiat, în realitate,
între 43-62% dintre copii. Am
descoperit, așadar, că legea
nu ajunge la toți copiii săraci
estimați ca eligibili din punctul
de vedere al veniturilor.
Actualizarea proiectului inițial
a vizat trei modificări esențiale,
printre care creșterea valorii
stimulentului acordat, a
cărui valoare nu a mai fost
actualizată din 2015.
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O lege care prevede derularea sistematică,
cel puțin o dată pe semestru, de programe
de educație pentru sănătate în școli,
programele vor include educație sanitară
în vederea prevenirii bolilor cu transmitere
sexuală și a gravidității minorelor, și vor
mai include educație pentru dezvoltarea
capacităților psiho-emoționale și a
competențelor sociale și interpersonale.

Legea reglementează conținutul de
acizi grași trans în produsele alimentare
pentru a asigura un înalt nivel de
protecție alimentară a consumatorilor,
iar operatorii economici din sectorul
alimentar au obligația de a introduce
pe piață produse alimentare cu un
conținut de AGT de maximum 2
g/100 g de grăsime din conținut.

Legea aparținătorului

Legea exercitării dreptului de
liberă practică de către medici

Legea nr. 150/2019 - Co-inițiator

Legea nr. 128/2018 - Co-inițiator

Un proiect de lege care îi conferă
pacientului dreptul de a desemna ca
aparținător și persoane care nu sunt
rude de sânge sau soț/soție. Proiectul
prevede că aparținător unui pacient poate
fi orice persoană cu vârsta minimă de
18 ani desemnată de către pacient prin
declarație autentificată în fața unui notar.

Legea completează textul Legii Sănătății,
95/2006, astfel încât casele de asigurări
de sănătate au obligația să încheie un
contract cu medicul specialist sau primar
prin care acesta dobândește dreptul de
a elibera certificate de concediu medical,
bilete de trimitere pentru consultații
și investigații paraclinice gratuite,
rețete gratuite sau compensate.

Acreditarea este o condiție
obligatorie pentru unitățile
sanitare care prestează
sau nu servicii în relație cu
sistemul public de asigurări
de sănătate, iar CNAS
încheie contracte cu unitățile
sanitare acreditate, precum și
cu cabinetele de medicină de
familie, cabinetele medicale
dentare și cabinetele
medicale din ambulatoriul
de specialitate organizate
conform Ordonanței
Guvernului nr. 124/1998
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Proiecte de lege pe circuitul
parlamentar

Stop Nosocomiale

PL-x nr. 330/2018 - Inițiator

Infecțiile nosocomiale reprezintă
principala amenințare la adresa
siguranței pacienților internați.

Un mecanism de feedback din
partea pacienților poate genera
date și informații relevante despre
sistemul sanitar și totodată ar
ridica, în timp, standardele de
calitate privind serviciile medicale.

Proiectul propune un cadru
legal care să asigure investiții
în infrastructură - secții de boli
infecțioase și laboratoare de
microbiologie funcționale, soluții
pentru finanțarea pregătirii și
formării adecvate a personalului
medical specializat, decontarea
îngrijirii pacienților diagnosticați
cu astfel de infecții, finanțarea
activităților legate de prevenirea
infecțiilor nosocomiale.
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Legea feedback-ului pacienților

PL-x nr. 537/2020 – Inițiator

În consecință, am inițiat o propunere
legislativă în care propun ca
managerul să fie responsabil pentru
implementarea acestui mecanism
în spitalul pe care-l conduce. La
ora actuală, deși acest mecanism
este prezent sub forma unui
ordin de ministru, implementarea
lui este extrem de deficitară.

Legea finanțării medicinei de familie
şi stimularea instalării medicilor
de familie în zonele defavorizate

Lege pentru finanțarea și
susținerea spitalelor de interes
județean din bugetul primăriei

Pl-x nr.558/2019 – Inițiator

Pl-x nr. 258/2019 - Inițiator

Aproape jumătate din populația
țării trăiește în mediul rural unde
principalul acces la sistemul de
sănătate, adesea singurul, este prin
intermediul medicului de familie.

În anul 2010 prin OUG 48, un număr
de 373 din cele 435 de spitale din
rețeaua Ministerului Sănătății au
trecut în subordinea autorităților
locale. Acest demers a avut în vedere
crearea unui ”lanț scurt” de decizie/
responsabilitate/finanțare în ceea ce
privește autoritățile locale și cetățenii/
beneficiarii sistemului public de
sănătate. În practică însă, angajarea
bugetelor Primăriilor Municipiilor
reședință de județ este una marginală
și inconstantă, spitalele județene
fiind preluate de către Consiliile
Județene, care au în general bugete
semnificativ mai mici decât primăriile
reședințelor de județ. Prin această
inițiativă, propunem implicarea
constantă a bugetelor locale prin
alocarea obligatorie a unui minim
de 10% din bugetul local aprobat
pentru finanțarea și susținerea
spitalelor de interes județean.

Proiectul prevede creşterea
procentajului alocat din FNUASS
de la aproximativ 6% la 8%, alături
de obligaţia autorităţilor locale de
a oferi stimulente şi facilități de
instalare acelor medici care aleg
să-şi desfăşoare activitatea în medii
defavorizate, în special în mediul
rural, acolo unde avem un deficit
de sute de medici de familie.
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Moțiuni, interpelări
și luări de cuvânt în plen
Am participat în calitate de cetățean la ceea ce este astăzi cunoscută drept
”Represiunea de pe 10 august” și am fost martor la abuzurile și la actele de
violență pe care Jandarmeria Română le-a comis asupra manifestanților
pașnici. În calitate de deputat, am depus o plângere penală la Parchetul
Militar și pe 11 septembrie 2018 am cerut de la tribuna Parlamentului demisia
doamnei ministru Carmen Dan, cu ocazia moțiunii simple, ”Bastoanele PSD
peste obrazul democraţiei româneşti".
În privința sistemului de Sănătate, am luat poziție în două rânduri, împotriva
miniștrilor Florian Bodog și Sorina Pintea, cu ocazia a altor două moțiuni simple.
Situația marilor arși, plaga infecțiilor nosocomiale, eșecul spitalelor regionale,
investițiile în infrastructură sunt teme pentru care actuala guvernare PSDALDE-UDMR nu a găsit încă soluții, ci doar declarații politice fără urmări.
Activitatea de parlamentar înseamnă totodată și verificarea modului în care
instituțiile publice cheltuie banii din taxe și totodată cum răspund prin acțiunile
lor la nevoile cetățenilor. În cele opt sesiuni parlamentare am depus 47 de
întrebări și interpelări pe diferite teme, de la Sănătate și Educație, la Justiție și
Muncă.
Activitatea în teritoriu presupune vizite la spitalele din circumscripție, la
cabinetele medicilor de familie, discuții cu personal medical și pacienți
deopotrivă, cu reprezentanți și asociații din domeniul Sănătății. În cei patru
ani de mandat am luat poziție pe diferite subiecte care se regăsesc astăzi sub
forma unor inițiative legislative sau în programul de guvernare pe Sănătate al
USRPLUS.
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Sinteza activității parlamentare
34
1
151
1
47
13

Luări de cuvânt (30 de ședințe)
Declarație politică
Propuneri legislative inițiate din care 26 promulgate legi
Proiect de hotărâre inițiat
Întrebări și interpelări
Moțiuni
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