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INTERPELARE 

 

Adresată: Ministerului Sănătății, 

 Domnului ministru Vlad Voiculescu,  

De către: Deputat PSD Maramureș, Gabriel Valer-Zetea, 

 

Subiect: comisie de anchetă în urma acuzațiilor de măsluire a cifrelor pandemiei  

 

 

Domnule ministru, toți românii am fost șocați, zilele trecute, de acuzațiile grave pe care le-

ați lansat la adresa fostului Guvern PNL condus de Ludovic Orban și implicit la adresa fostului 

ministru al Sănătății, penelistul Nelu Tătăru. Scandalul monstruos pe care l-a iscat răspunsul 

dumeavoastră, domnule Voiculescu, la postarea fostului ministru al Muncii, Violeta Alexandru și pe 

care l-am văzut cu toții ne arată că rezultatele pandemiei au fost măsluite de Guvernul PNL. 

Potrivit afirmațiilor dumneavoastră, din calcul au fost eliminate cifrele din focare, fapt care nu s-a 

întâmplat nicăieri în Europa, în timp ce la calculul incidenței la 14 zile, două zile au fost ”pierdute” 

de oficialii peneliști.  

  

 Partidul Social-Democrat atras atenția, încă de anul trecut, că liberalii mint atunci când 

prezintă datele pandemiei la nivelul țării și că singurul lor scop este acela de a nu pierde puterea. 

Am spus-o în repetate rânduri noi, iar acum dumneavoastră ați confirmat: scopul PNL este politica, 

nu sănătatea! Peneliștii sunt cinici, sunt machiavelici și sunt inumani. Singurul lor țel este să 

păstreze cât mai mult guvernarea, să căpușeze instituțiile statului, să pună mâna pe banii publici, să 

își instaleze pilele și politrucii în funcții de putere. DA, și în poziții cât mai bine plătite din banii 

noștri, ai tuturor. Ne-au pus în pericol sănătatea doar pentru a avea alegeri! Au sfidat toate 

normele bunului simț, sfidează românii prin fiecare acțiune pe care o fac, prin fiecare 

declarație mincinoasă cu care ies în public.  

 

Scandalul iscat în interiorul coaliției la guvernare este unul care pune România pe jar. USR, 

partenerul de guvernare al PNL acuză public peneliștii, prin vocea dumneavoastră, de faptul că 

cifrele au fost ”aranjate” din pix în toamna anului trecut, doar pentru a nu fi amânate 

alegerile. Acțiuni care au fost făcute cu premeditare de liberali, fiind îngroziți de scăderea 

vertiginoasă în sondaje. Ne-au restrâns drepturile și libertățile cetățenești, au închis școlile de 

peste un an de zile, carantinează după ureche și în funcție de interesele politice. Au distrus 

economia, au lăsat milioane de români pe drumuri, au distrus sute de mii de afaceri. 

 

În consecință, Partidul Social Democrat consideră că se impune, de urgență, convocarea 

unei comisii speciale în Parlament, care să ancheteze acțiunile liberalilor și sperăm ca useriștii 
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care au demascat public această fraudă să susțină proiectul la vot. Peneliștii mint cu nerușinare 

și continuă să mintă cu același cinism. Golănia liberală trebuie să înceteze! Așteptăm că useriștii 

să aibă curajul de a-și menține afirmațiile atunci când se va cere înființarea unei comisii 

speciale de anchetă în Parlament. Adevărul trebuie să iasă la iveală, iar PNL trebuie să 

plătească pentru toate mizeriile făcute.   

  

Am speranța, domnule ministru, că veți avea discuții constructive cu colegii din USR și le veți 

explica faptul că nu puteți să girați minciuna și cinismul cu care PNL a înțeles să guverneze în tot 

acest timp. Mai mult, mă aștept ca, la votul de constituire a comisiei parlamentare de anchetă, să 

avem atât votul dumneavoastră, cât și al colegilor din USR. Pentru că ați jurat atât 

dumneavoastră, cât și fiecare parlamentar userist, că veți pune mai presus de orice interes 

personal binele tuturor românilor. Și măcar în ceasul al 12-lea mă aștept, domnule ministru 

Voiculescu, să nu girați un astfel de guvern perfid, pentru care sănătatea și siguranța românilor nu a 

contat niciodată.  

 

În consecință, doresc să ne explicați cum susțineți un guvern despre care știți că a pus în 

pericol cu bună știință sănătatea românilor și vă cer să ne spuneți cum veți vota atunci când vom 

cere anchetarea și pedepsirea tuturor celor vinovați de măsluirea cifrelor pandemiei .  

 

Solicit răspuns scris și oral.  

 

 

 

Cu respect, 

 

 

Deputat PSD Maramureș 

Gabriel-Valer Zetea 




