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INTERPELARE 

 

Adresată: Ministerului Sănătății, 

 Doamnei ministru Ioana Mihăilă,  

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

 

Subiect: testele PCR în spitalele publice din România, de trei ori mai scumpe ca în Turcia  

 

 

Doamnă ministru, am sperat cu toții că venirea dumneavoastră în fruntea Ministerului 

Sănătății va face puțină lumină în ițele încurcate ale sistemului medical din România. Din 

nefericire, problemele sunt la fel de multe și la fel de grave. Spitalele sunt în continuare ”bombe 

cu ceas” pentru pacienții care vin să se vindece și ajung să moară în incendii sau din cauza 

infecțiilor intraspitalicești, personalul medical este nemulțumit de toate reformele care vizează 

reducerile salariale, urmașii medicilor eroi care au pierit în lupta cu pandemia de COVID-19 nu își 

primesc nici acum drepturile bănești care trebuiau să li se aloce în baza legii inițiate de Partidul 

Social Democrat și exemplele pot continua.  

  

Am transmis nenumărate interpelări și întrebări către Ministerul Sănătății, în ultimele luni, 

în care am prezentat probleme reale, dar la care am primit răspunsuri ambigue, fără substanță. Am 

speranța, doamna ministru, că dumneavoastră veți răspunde punctual problemei pe care o 

semnalez și, mai mult, vreau să cred că veți lua atitudine și veți comunica și modul în care 

rezolvați situația existentă.  

 

Vă cer să îmi explicați de ce în spitalele publice din România prețul unui test RT-PCR 

este de 300 de lei (aproximativ 60 de euro), în spitalele și clinicile private din țară prețul este 240 

de lei (puțin sub 50 de euro), iar în Turcia, spre exemplu, turiștilor li se fac teste la hotel contra 

sumei de 25 de euro. Se vorbește despre mafia din spitale, însă nimeni nu face nimic pentru a opri 

această caracatiță cu mii de brațe care acaparează întregul sistem.  

   

Este imperios necesar să luați atitudine, doamna ministru și să interveniți cât mai curând 

pentru a egaliza prețul testelor PCR realizate în spitalele publice. Nu mai puneți biruri pe 

umerii românilor și așa împovărați de probleme și de grija zilei de mâine, care trăiesc din venituri 

modeste și care apelează la spitalele publice tocmai pentru că nu își permit să ajungă să se trateze în 

spitalele private. Și nu este normal ca oamenii care își plătesc lună de lună contribuția uriașă la CAS 

și care probabil nu au știință că în clinicile private prețurile unui test PCR sunt mai mici, să fie 

obligați să scoată 300 de lei din buzunar pentru a li se face o intervenție chirurgicală pentru că 

medicii solicită rezultatul negativ la un test PCR.  

 

  

 Dacă chiar vă doriți să ne arătați că nu contează doar clientela de partid și firmele aservite 

puterii, vă solicit, doamnă ministru, să interveniți la nivelul spitalelor publice pe care le 
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coordonați din fruntea Ministerului Sănătății și să cereți managerilor care stabilesc tarifele 

pentru aceste teste PCR să nu mai jecmănească românii.  

 

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

ceilalți membri din PNL și UDMR alături de care guvernați și le veți explica că, desi managerii sunt 

numiți sau susținuți de formațiunile politice aflate la putere, nu puteți să vă bateți joc de milioane 

de români. Pentru că ați jurat atât dumneavoastră, cât și fiecare parlamentar userist, penelist 

sau udemerist că veți pune binele tuturor românilor mai presus de orice interes personal.  

 

 

 

Solicit răspuns scris și oral.  

 

 

 

Cu respect, 

 

 

Deputat PSD Maramureș 

Gabriel-Valer Zetea 




