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În temeiul art. 64 alin. (4) din Constituția României, republicată și ale art. 

4 și ale art. 9 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, semnatarii 

prezentei, conform tabelului cu semnături anexat, propun înființarea unei comisii 

de anchetă, având în vedere evoluția critică a pandemiei în România așa cum este 

ea traspusă în indicatori. 

Indicatorii care stau la baza acestei afirmații, indicatorii de sănătate publică 

ce determină presiunea asupra sistemului de sănătate sunt, fără a se limita la 

aceștia, numărul zilnic al deceselor, numărul zilnic al cazurilor pozitive din numărul 

total al testelor efectuate, numărul zilnic de pacienți care ocupă paturi în ATI, 

numărul de paturi ATI disponibile, personal de specialitate disponibil pe categorii, 

incidența cazurilor calculată pe diferite perioade de timp. În funcție de acești 

indicatori de sănătate publică se iau deciziile tehnice sau politice, acestea având 

rolul de îmbunătățire a stării de sănătate a populației, care pot merge până la 

restricționări de drepturi și libertăți. În intervalul 22.03.2021-23.03.2021, 

numărul deceselor este de 174 (96 bărbați, 78 femei), iar în același interval, 

numărul de pacienți în ATI era de 1367.  

Față de acești indicatori, apar în spațiul public declarații ale Ministrului 

sănătății, care ne spune: “Felul “inovativ” în care a fost calculată inciența înainte 

de alegeri mi-a ridicat câteva semne de întrebare: 1) din calcul au fost eliminate 

cifrele din focare - nicăieri în Europa nu s-a mai procedat așa. 2) din calculul 



incidenței la 14 zile au fost “pierdute” vreo două zile. Acestea sunt “artificiile” de 

anul trecut pe care le-am descoperit cu surprindere și mai mult decât atât. Până 

să vorbim despre cum comunicăm, ceea ce comunicăm ar trebui să fie cât mai 

aproape de adevăr. Contează, mai ales în situații de genul ăsta. Altfel ne furăm 

singuri căciula mințindu-ne frumos. Bănuiesc că nu știai despre “inovațiile” de mai 

sus. Asta poate îți lămurește de ce am spus zilele trecute că “cifrele sunt altele”. 

De asemenea, președintele României, domnul Klaus Johannis a declarat la 

data de 24 martie 2021: “Autoritățile competente nu s-au preocupat să extindă 

locurile de la ATI.” 

Din datele puse la dispoziție de către Grupul de Comunicare Strategică pe 

pagina oficială a Ministerului Afacerilor Interne, până la data de 24 martie 2021, 

pe teritoriul României au fost confirmate 913.143 de cazuri de persoane infectate 

cu noul coronavirus (COVID-19), 819.799 de pacienți au fost declarați vindecați, 

6136 cazuri noi, existând 5343 cazuri noi nealocate pe județe din numărul de 

cazuri confirmate. 

România este țara în care în anul 2020 s-au desfășurat alegeri locale și 

alegeri parlamentare, aceste alegeri desfasurându-se în plină pandemie declarată 

de OMS. Modificarea modalităților de calcul a indicatorilor de sănătate publică în 

perioada premergătoare alegerilor locale și parlamentare a fost subiect intens 

dezbătut în perioada respectivă, în sensul unor indicatori care să permită 

participarea la vot, deși drepturi și libertăți ale populației au fost suspendate în 

afara perioadelor electorale pe baza acestor indicatori calculați la acel moment. 

Din perspectiva cotrolului pandemiei, controlul perceput de populație prin 

măsurile luate de autorități se bazează pe trei piloni: explicații, predictibilitate și 

posibilitatea de influențare a rezultatului argumentată prin indicatori. Când 

populației i se amintește că în combaterea pandemiei se fac greșeli sau chiar mai 

rău, se “minte frumos” sau “autoritățile nu s-au preocupat’’ să fie luate cele mai 

bune măsuri, încrederea și parteneriatul cu populația au de suferit și implicit 

rezultatele dorite de protecție a sănătății. 

Vă propunem ca această comisie de anchetă, din care să facă parte deputați 

și senatori reprezentând toate grupurile parlamentare, să funcționeze începând cu 

data aprobarii Proiectului de Hotarare de constituire a comisiei de anchetă, urmând 

ca activitatea să înceteze la finalizarea raportului comisiei și să fie prezentat 

plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului până cel mai târziu la sfârşitul 

primei sesiunii din 2021, respectiv luna iunie. 
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HOTĂRÂRE 

privind înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă privind 

identificarea situației reale, a situației raportate de autorități, a evoluției 

indicatorilor de sănătate publică și a măsurilor de protejare a sănătății 

populației românilor în pandemia declarată de OMS 

 

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituția României, republicată, 

precum și ale art. 4 și ale art. 9 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

Parlamentul României adoptă prezenta Hotărâre. 

Art. 1. - Se înființează Comisia parlamentară de anchetă privind identificarea 

situației reale, a situației raportate de autorități, a evoluției indicatorilor de 

sănătate publică și a măsurilor de protejare a sănătății populației românilor în 

pandemia declarată de OMS. 

Art. 2 - Obiectivele comisiei de anchetă sunt următoarele: 

a) analiza modalității de stabilire, modificare, calcul, monitorizare, raportare și 

control a indicatorilor de sănătate publică ce stau la baza deciziilor de 

restricționare a drepturilor și libertăților în perioada pandemiei declarate de OMS, 

având drept scop protejarea sănătății populației, precum și a impactului deciziilor 

transpuse în indicatori; 

b) analiza modalitățile de prevenire a fenomenelor în care autoritatile “nu s-

au preocupat” ori au “mințit frumos” în controlul pandemiei declarate de OMS; 



c) analiza activității instituțiilor abilitate la nivel central și local preocupate de 

controlul pandemiei declarate de OMS, pe baza indicatorilor de sănătate publică; 

d) identificarea măsurilor care se impun la nivelul legislației naționale pentru 

combaterea și reducerea efectelor pandemiei, precum și alte aspecte care, cu 

siguranță, vor apărea pe parcursul funcționării acestei Comisii. 

 

Art. 3. - (1) Comisia de anchetă va fi formată din 21 membri și va fi condusă de 

un birou, compus din: preşedinte, 2 vicepreședinti și 2 secretari. 

(2) Componența nominală a Comisiei de anchetă și cea a biroului său sunt 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. - În condițiile în care unul dintre membrii Comisie de anchetă se află în 

imposibilitatea de a participa la lucrări, grupul parlamentar care l-a propus va 

desemna un înlocuitor. 

Art. 5. - Convocarea ședințelor Comisiei de anchetă se face cu cel puțin 24 de ore 

înainte de data și ora ședinței stabilite, de către preşedintele acesteia sau, în lipsa 

acestuia, de către vicepreședintele desemnat. 

Art. 6. - (1) Pentru ca ședințele Comisiei de anchetă să aibă loc este necesară 

prezența majorității membrilor acesteia. 

(2) Hotărârile Comisiei de anchetă se adoptă cu votul majorității membrilor 

acesteia. Votul este deschis. 

Art. 7. - Organizarea și funcționarea Comisiei de anchetă sunt cuprinse în 

Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului și într-un 

regulament propriu, elaborat și prezentat Birourilor permanente ale Camerei 

Deputaților și Senatului, în termen de 7 zile de la constituirea acesteia. 

Art. 8. - (1) Comisia de anchetă este împuternicită să facă audieri și să ceară 

autorităților și instituțiilor publice, oricăror structuri de specialitate ale statului, 

altor entități publice sau private, precum și cetățenilor, să îi pună la dispoziție 

date, informații și materiale necesare și utile pentru clarificarea obiectivelor 

Comisiei de anchetă. 

(2) Comisia de anchetă poate invita, pentru audieri și explicații, orice persoană 

care poate avea cunoștință despre o faptă sau o împrejurare de natură să 

servească la aflarea adevărului în domeniul care formează obiectivele anchetei. 

(3) Instituțiile și autoritățile publice, a căror activitate are legătură cu 

obiectivele prevăzute la art. (1), dar și cu alte aspecte legate de aceste obiective 

sunt obligate, în condițiile legii, să răspundă la solicitările Comisiei de anchetă în 

termenul stabilit de aceasta. 

(4) Dacă, pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări, este necesară 

întocmirea unor rapoarte de expertiză, Comisia de anchetă poate solicita 

efectuarea de expertize. 



(5) Lucrările Comisiei parlamentare de anchetă se înregistrează și se 

dactilografiază. 

Art. 9. - (1) În activitatea sa, Comisia de anchetă va putea utiliza un grup de 

specialiști, fără drept de vot. 

(2) În cadrul dezbaterilor pot interveni, potrivit prevederilor Regulamentului 

activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, pentru explicații tehnice, 

specialiștii utilizați de comisia de anchetă la elaborarea raportului său. 

Art. 10. - Lucrările Comisiei de anchetă sunt publice, cu excepția cazului în care 

aceasta hotărăște altfel. 

Art. 11. - (1) Constatările, concluziile și propunerile Comisiei de anchetă vor face 

obiectul unui raport final, elaborat de toți membrii acesteia, care va fi depus la 

Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului în termen de maximum 

90 de zile de la data înființării și aprobării componenței Comisiei de anchetă de 

către plenul celor două Camere. 

(2) După primirea raportului Comisiei de anchetă, Birourile permanente ale 

Camerei Deputaților și Senatului îl înscriu pe ordinea de zi pentru a fi supus 

dezbaterii plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului și îl distribuie 

grupurilor parlamentare. 

(3) Raportul Comisiei de anchetă va fi supus dezbaterii Parlamentului într-o 

ședință special organizată în acest scop, în cel mult 15 zile de la primirea acestuia 

de către Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului. 

Art. 12. - Comisia de anchetă își încetează activitatea după ce plenul reunit al 

Camerei Deputaților și Senatului s-a pronunțat asupra raportului supus dezbaterii. 

Art. 13. – Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului vor asigura 

personalul de specialitate și logistica necesare realizării obiectivelor Comisiei de 

anchetă. 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința 

comună din data de ...................., cu respectarea prevederilor art. 76 alin.(2) 

din Constituția României, republicată. 
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