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1. Legea transplantului 

 

Acest capitol începe cu luări de cuvânt în direct în cadrul Comisiei de Sănătate 

din Camera Deputaților privind experiența personală și problematica transplantului de 

organe, respectiv a traficului de organe, apoi constituirea unui grup de lucru pentru a 

analiza oportunitatea creării unei noi legi a transplantului care să se bazeze pe 

legislația europeană de vârf. Se arată cum o echipă româno-elvețiană de la Centrul de 

Transplant Brașov, de la Spitalul ”Sfântul Constantin” salvează vieți, în timp ce-n alte 

părți listele de așteptare pentru un organ salvator sunt lungi, pacienții mor înainte de 

a ajunge să-l aibă. Cum persoane care conduc sistemul de transplant funcționează în 

sistem mafiot susținut la nivel înalt, se dezvăluie nume ca Radu Deac, Victor Zota, 

susținuți până la Secretarul de Stat Cristi Grasu. 

În 19 Decembrie, numită Ziua Cea Mare, are loc depunerea la Camera 

Deputaților a unui prim set de modificări legislative în domeniul transplantului, Lege 

care poartă numele „Adina Bleotu”. După intrarea în vigoare a acestor modificări la 

Legea 95/2006, în România nu se vor mai putea aloca organe pe criteriul „valorii 

sociale” cum s-a întâmplat adesea, nici pe alte motive arbitrare, cum a practicat acest 

obicei unul dintre doctorii care au abuzat din plin, protejat de politicieni și oameni SRI, 

procurori, judecători etc. Este vorba de doctorul Mihai Lucan. 

În continuare, capitolul prezintă cazul Lucan și acțiunile întreprinse pentru a 

corija acest sistem de transplant, pentru a elimina acțiunile de tip mafiot: reacția în 

direct din Comisia Juridică a Camerei Deputaților unde a fost depusă o plângere a lui 

Mihai Lucan deranjat de întrebările privind traficul de organe. S-a transmis o 

atenționare pentru procurori când fiul doctorului Lucan, Ciprian Lucan s-a înscris 

pentru concurs la Spitalul Suceava. Odată cu arestarea doctorului Lucan, în 21 

Decembrie 2017, oamenii încep să-și facă curaj și să vorbească, se dă pe față „afacerea 

Hiperdia”, contractul de închiriere dintre Lukmed și Hiperdia, care a permis un jaf de 

peste un milion de euro în 10 ani. În 12 ianuarie 2018, Lucan primește condamnare de 

arest la domiciliu. Ni se descrie apoi o mărturie, un interviu al lui Iulian Iacob, care și-

a traficat un rinichi în rețeaua lui Lucan. Aceste nereguli sunt prezentate și într-o 

emisiune de la Digi24 din 8 feb. 2018. În 25 apr. 2018 au fost depuse noi probe la 

DIICOT București împotriva lui Lucan despre alocarea discreționară a unor rinichi 

pentru actori, oameni politici, afaceriști, cu speranța că se va deschide o anchetă și pe 

acest subiect de interes public. Pe de altă parte, trece anul, și DIICOT nu ia nici o 



atitudine privind afacerea de trafic de organe cu date clare oferite de mărturia lui 

Iacob. La fel de trist, nu există o statistică a oamenilor bolnavi de rinichi, statistica pre-

dializă nu funcționează, iar Zota, deși condamnat penal într-un trafic de ovocite, 

lucrează în Agenția Națională de Transplant, numit într-un post de către d-na ministru 

Pintea. Lupta împotriva acestor structuri malefice, continuă. Căci, șocant, după doi ani 

de la reținerea lui Lucan, DIICOT tace suspect, iar traficul de organe operează 

nestingherit la o clinică privată din București. Deși denunțat în mod repetat și la DIICOT 

și la DNA, Mihai Lucan cu sistemul de delapidare și mijloacele de luat mită de la firmele 

de medicamente puse la punct de acesta, răspunsul acestora a rămas de neluare în 

seamă. 

 Privind problematica Institutului de Urologie și Transplant Renal, în continuare 

ni se prezintă un istoric al ruinării sale și metodele folosite, plus acțiunile întreprinse 

pentru salvarea a ceea ce a rămas: mesajul public pentru salvarea ICTUR Cluj, transmis 

presei, din Parlamentul României către Ministrul Sănătății și DIICOT; s-a susținut o 

conferință de presă alături de conducerea Institutului pentru a aduce în atenția 

publicului soluțiile de redresare. Consiliul Județean a alocat suma de 300000 lei pentru 

Institutul de Transplant, au fost adresate mulțumiri publice pentru acest gest. Pentru 

termen mediu și lung, e nevoie de relocarea acestei instituții. S-a făcut un apel public 

către Ministrul Sănătății pentru suplimentarea bugetului programului de transplant, 

înglodat în datorii de către medicul Lucan. În această instituție sunt și povești 

frumoase, povești despre viață, aici organele donate salvează vieți, vezi cazul Elenei 

Moldovan, femeia care și-a donat un rinichi soțului Eugen, din dragoste. 

 

2. Contribuții personale pentru alte legi 

 

În capitolul al doilea sunt enumerate o serie de  momente în care au avut loc 

acțiuni pentru susținerea unor legi importante pentru sistemul de sănătate precum și 

alte contribuții personale în Parlament,  pentru binele cetățenilor noștri. S-a intervenit 

în Comisia de Sănătate alături de colegul Tudor Pop pentru plata gărzilor susținute de 

rezidenți, e nevoie de o echitate adusă medicilor rezidenți, iar OUG 79 a fost retrimisă 

în Parlament. În 9 mai 2017 a fost depus votul împotriva majorității parlamentare, 

considerând că o familie înseamnă și persoane care din diferite motive au rămas 

singure. A fost semnată, în 2 sept. 2017, alături de alți colegi din USR, moțiunea simplă 

împotriva lui Tudorel Toader, Ministrul Justiției, fiind considerat un tip periculos 

pentru democrație. A fost inițiată, alături de alți colegi din USR, o moțiune simplă 

împotriva ministrului sănătății, plagiator, Florian Dorel Bodog.  Coinițiator la ideea 

excelentă a colegei Marcela Cobuz, medic pediatru, s-a semnat pentru o lege care să-

i învețe pe copii la școală despre principiile alimentației sănătoase. E nevoie să se 

introducă în școli cursuri de nutriție, deoarece suntem un popor care se hrănește 

nesănătos. 



În continuare, ni se prezintă un parcurs legislativ privind Legea Antifumat. Se 

acționează printr-o opoziție vehementă în calitate de Vicepreședinte în Comisia de 

Sănătate a Camerei Deputaților împotriva oricăror modificări care ar îndulci 

prevederile acestei legi; un mesaj înregistrat din Irlanda când, la inițiativa Ministrului 

Sănătății din Irlanda, înalți funcționari din ministerul de resort au transmis cunoștințe 

despre excelentele politici antifumat la Dublin, a fost trimis Prim-ministrului României, 

Tudose. În 19 sept. 2017, în Comisia de Sănătate, ni se prezintă respingerea  oricărei 

modificări a Legii Antifumat, proces necesar deoarece se fac presiuni uriașe din partea 

industriei tutunului. Iar în 11 oct. ni se dau vești bune, în Comisia de Sănătate au fost 

respinse modificările asupra legii în cauză, ba Comisia de Sănătate își va asuma noi 

amendamente care vor înăspri legea. Tot la inițiativa semnatarului, se începe o 

ofensivă totală împotriva industriei care promovează otrava tutunului, promovându-

se politici care să protejeze sănătatea populației; deputatul Vicepreședinte vine cu 

propuneri concrete în Comisia de Sănătate pentru combaterea consumului de tutun. 

O luptă și o serie de intervenții a necesitat și Legea vaccinării. Ni se prezintă o 

conferință despre vaccinare, apoi o dezbatere publică pe Legea vaccinării. Alături de 

colegii Tudor Pop și Adrian Wiener, se lucrează la un proiect de lege care să vină cu 

soluții concrete la această problemă de siguranță națională. Se aprobă în 9 oct. 2018 

în unanimitate de către deputații din Comisia de Sănătate, Legea tuberculozei, care 

aduce nenumărate beneficii bolnavilor cu TBC. Are loc apoi o inițiativă legislativă care 

să susțină protecția, drepturile și siguranța persoanelor cu afecțiuni alergice. 

Legea salarizării personalului medical a fost o problemă care a lăsat deoparte 

câteva categorii: tehnicieni de radiologie, moașe, infirmiere, asistenți de farmacie, 

kinetoterapeuți, biologi etc. După ce ni se prezintă un dialog de la Spitalul Județean 

din Cluj, după ce ascultăm vocea personalului de la Departamentul de 

Anatomopatologie și ni se arată interviu și imagini cu greva spontană de la Institutul 

Inimii din Cluj-Napoca în 18 apr. , apoi în 8 mai 2018 Greva de la Spitalul de Copii tot 

din Cluj, se revine la problema de sus și se ajunge la concluzia că legea salarizării 

trebuie modificată urgent. Dar abia în 29 apr. 2020 se susține proiectul de Lege 153 

privind salarizarea personalului, astfel, categoriile batjocorite de această lege au 

primit recunoașterea rolului lor important în echipa medicală. A fost propusă o 

modificare și completare a legii 339/2005 privind consumul medical al canabisului. 

Urmează o listă cu live-uri în Parlament, momente ale votului, căderea 

guvernului Grindeanu, Moțiunea de cenzură din 6 feb. în care se cer demisii pentru 

Dragnea și Tăriceanu, luări de cuvânt, ocuparea prezidiului Parlamentului inclusiv 

peste noapte (2 feb. 2017), se cere abrogarea legilor grațierii, luarea de cuvânt în 

timpul moțiunii simple din 8 mai 2018, live despre trădarea sindicatelor din domeniul 

medical, ciopârțirea Codului Penal de către majoritatea parlamentară, live cu protestul 

spontan din Parlament din 20 iun. 2018, ”măcelul” Codului Penal; live despre Iordache 



cerând reluarea votului, abuz în Parlament. Opoziția propune introducerea pe ordinea 

de zi a revocării din funcții pentru Dragnea și Iordache.  

Corul de copii „Flori și stele” colindă în 19 dec. 2018, apoi au colindat Jandarmii, 

un gest „corect” pentru Dragnea, se notează cu ironie și adevăr. Live din fața 

Ministerului Finanțelor publice pentru un avertisment privind „taxa pe viciu”. Trecerea 

moțiunii de cenzură privind demiterea guvernului Dăncilă, 10 oct. 2019. Încercarea 

nereușită de către USR, de a trece pe ordinea de zi legea care interzice cetățenilor 

condamnați penal să ocupe o funcție. Votul final pentru medicii rezidenți și live-ul din 

4 noi. 2019 cu prezentarea în fața Parlamentului de către semnatar a viziunii despre 

cum ar trebui să fie noul ministru al Sănătății; apoi votul pentru demiterea Guvernului 

Dăncilă. Toate aceste live-uri au devoalat în direct în fața cetățenilor, ceea ce se 

întâmplă în Parlament, cu bune, cu rele, lupte și victorii, înfrângeri, momente care 

până la aceste live-uri au fost ascunse de privirile alegătorilor, informația ajungând 

doar prin mass media la cei de dincolo de zidurile sălii. 

 

 

3. Ședințele din Comisia de Sănătate 

 

Și ședințele din Comisia de Sănătate în acest mandat au avut surpriza de a fi 

transmise live, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria Comisiei. Desigur, uneori 

s-a simțit o stare de neliniște printre participanți, ba chiar reacții și revoltă, dar a însemnat 

și o verificare de atitudine și cuvinte, căci participanții puteau fi văzuți și revăzuți oricând. 

În cele ce urmează sunt redate ședințele cu trimitere către linkuri din media, pe 

hotnews.ro sau pe contul de Facebook etc. 

Au fost transmise momente ca: în 4 ian. 2017, imediat după începerea activității 

Comisiei în noua formulă, a avut loc audierea viitorului ministru al Sănătății. Live-ul din 3 

feb. e descris ca fiind o mascaradă, majoritatea parlamentară doar prefăcându-se că este 

interesată de sănătatea românilor. Inspecția Sanitară se vrea o instituție puternică, 

susține deputatul semnatar împreună cu colegul Tudor Pop, ceea ce presupune din nou 

luptă, căci pare că de reformele începute de ministrul Vlad Voiculescu se va alege praful. 

Managerii de spitale să fie numiți prin concurs sau impuși de partid?, e întrebarea pentru 

următoarea ședință, iar în timp ce se transmite live, partidul majoritar se revoltă, deranjați 

că sunt văzuți, în total dispreț față de alegători. Are loc ședința cu o dezbatere publică 

transmisă despre managementul spitalelor, căci corupția, regretabil, este protejată de 

sistemul politic. Transmisiunile în direct creează animozități și amenințări, se poate urmări 

în transmisiunea din  7 martie 2017.  



Am mai putea aminti aici ședințe aparte ca: atacul la OUG 79, Politicile anti-fumat, 

un pas pentru o nouă Lege a Transplantului capabilă să stimuleze donarea de organe în 

condiții de legalitate și moralitate. Ședința cu votul pentru plata medicilor rezidenți din 

anul I; o reușită: modificările salariale pentru biologi, biochimiști, chimiști etc, reașezări 

salariale în echitate. Dezbateri aprinse au avut loc în mai multe ședințe pentru problema 

pensionării la 67 de ani, la cerere, votul a fost dat „pentru”, oprind accesul tinerilor la 

funcții. În schimb, medicina de familie primește vești bune în ședința din 19 mart. 2019, 

semnatarul raportului susținând proiectul de lege pentru modificarea art. 75 din Legea 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; cu vot în unanimitate, astfel 500 de 

localități vor beneficia de serviciile medicilor de familie. 

 

4.  Vocea pacientului 

 

Acest capitol conține o serie de intervenții ale semnatarului prezentului raport pentru 

susținerea unor pacienți aflați în diferite locuri în țară, în clinici sau acasă, intervenții pe lângă 

spitale, Guvern, Primării, susținerea părinților cu copii bolnavi, căutare de medicamente etc, 

în funcție de cazurile concrete în care a fost solicitat ajutorul. 

Vom enumera câteva exemple, fără să le semnalăm în rezumatul de față pe toate, 

pentru lista completă, a se citi capitolul în întregime. Se fac demersuri repetate pentru a căuta 

medicamente pentru bolnavii cu cancer, demersuri care ar ține de competența Ministerului 

de Sănătate. Problemele pacienților dependenți de dializă sunt urmărite îndeaproape, suma 

care se plătește pentru o dializă la noi în țară nu acoperă nevoile tratamentului, tot timpul 

există deficit, plus că DGASPC Galați a suprimat și dreptul la însoțitor pentru aceștia, 

rezolvarea acestui lucru a necesitat alte demersuri. Pacienții sunt umiliți în Comisia de 

Reevaluare, starea lor de sănătate nu se poate ameliora, traseul umilitor al reevaluării trebuie 

rezolvat. 

O problemă aparte a fost pusă de părinții copiilor cu amiotrofie spinală care au nevoie 

de compensarea medicamentului Spinraza, rezolvarea acestei probleme are loc cu intervenții 

la Ministerul Sănătății. A intervenit un moment de inspirație: în timpul acordat la moțiunea 

de cenzură la pupitru, s-a făcut legătura în direct cu o mamă, aceasta vorbind doamnei 

ministru Pintea; replicile ne sunt redate inclusiv live.  Momentele tragice, care au necesitat 

intervenții, trăite de părinți și copii, sunt descrise din nou și din nou; apare povestea fetiței 

Viviana împreună cu mama ei, speranțele, așteptarea, apoi reușita de a avea medicamentul, 

după luni de stres cumplit. Vivi a supraviețuit, între timp, mulți alți copii au murit. 

Alte cazuri la limită au fost semnalate în spitale din Cluj: coșmarul de a fi bolnav de 

cancer,  cozile infernale, medici cinici, aparatură nefuncțională, chestiuni care par să nu se 

schimbe nicicum; apoi, infernul de la Ortopedia Spitalului Județean de unde pacienții ies cu 



alte boli, copilașul nou-născut al familiei Zoltan cu gravă malformație a inimii, nevoit de 

operație, în timp ce cei doi doctori care l-ar fi putut opera erau în concediu. Datorită 

intervenției, Ministerul Sănătății s-a implicat, s-a oferit dr. Oprița după întoarcerea din 

concediu, apoi după mobilizarea semnatarului, salvarea vine printr-o echipă din Marea 

Britanie. Ne mai sunt prezentate și problemele cu apa caldă și căldura oprite la Spitalul 

Robănescu din capitală pentru lucrări pentru un timp de 70 de ore! S-a făcut apel public la 

primarul capitalei, d-na Firea, pentru rezolvare urgentă.  

 

5. Realitatea din spitale 

Capitolul cinci începe cu prezentarea condițiilor mizere din spitale: în urma vizitelor 

inopinate sau, uneori, la sesizarea unor pacienți, cele descoperite, filmate, fotografiate sunt 

suficiente pentru a vedea starea deplorabilă și managementul defectuos, adeseori din 

incapacitatea celor puși politic în funcții. Ne sunt prezentate descrieri însoțite de imagini, 

postări în media ale spitalelor: Spitalul Județean din Craiova,  cu munți de moloz, gunoi cât 

cuprinde, bălării înalte, focar de infecție în grupul sanitar de la Unitatea de Primiri Urgențe. 

La fel s-a găsit și la Spitalul Județean de la Sibiu, Secția de Cardiologie de unde ni se prezintă 

o suită de fotografii care uluiesc prin mizerie a ceea ce se vede. În schimb, este lăudat 

managerul Gabriel Lazany de la Spitalul Județean Bistrița: o minune românească.  

Spitalul Municipal din Fălticeni, Suceava, unde compartimentul de Primiri Urgențe 

funcționează într-un container ne este descrisă ca bombă biologică. Spitalul Județean de 

Urgență Târgu-Jiu este o catastrofă biologică, infecțiile nosocomiale nu se raportează corect, 

rahatul curge pe pereții toaletei. Apoi, noi vizite la același spital din Craiova, unde mizeria e 

de neînchipuit, mirosul de urină, insuportabil, iar când se aglomerează căile de acces, 

infirmierele transportă simultan deșeuri menajere și toxice printre bolnavi, încălcând normele 

de igienă. Deși s-au făcut sesizări, n-a avut loc nici o schimbare. O vizită la Spitalul Județean 

de Urgență din Brașov dezvăluie aceeași mizerie, un jeg potrivit pentru o „cocină” – după 

senzația inițială, unde d-na Ecaterina s-a infectat de stafilococ auriu la secția de Ortopedie. 

Dar nici Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași nu e mai curat, patronul politic al acestui spital fiind 

deputat, membru în Comisia de Sănătate, Petru Movilă, care-l susține pe Ioan Bârlea, 

împotriva căruia semnatarul depune o plângere penală pentru suspiciuni de abuz în serviciu, 

la DNA.  

Legat de spitalele capitalei, o descindere la Spitalul Universitar de Urgență București, 

transmite imagini cu morții abandonați cu orele pe scările interioare, ceea ce denotă un 

dispreț total față de cel decedat, față de aparținători și față de cei vii care trec pe acolo. La 

Spitalul Sfântul Pantelimon, toaleta de la parter era fără lumină, nu exista hârtie igienică, 

mopul și apa de spălat pe jos erau murdare. Dar o bombă cu explozie a fost descoperită la 

Spitalul Universitar de Urgență, acolo mii de litri de sânge contaminat și deșeuri infecțioase 

sunt aruncate zilnic în canalizare. Descoperirea constă în faptul că în toate spitalele se practică 



acest procedeu, ilegal și inconștient, fluidele biologice contaminate ajung prin chiuvete sau 

WC-uri direct în canalizare, însemnând un uriaș pericol pentru sănătatea publică. S-a cerut 

demararea unui control împreună cu ministerul Sănătății și al Mediului. Iar la Spitalul 

Universitar de Urgență, aparatura de radiologie nu are avize de funcționare de la CNCAN.  

Subcapitolul se încheie cu două nereguli depistate la Spitalul Municipal Sighetu Marmației 

și Spitalul Județean Deva, unde, pe vremea coronavirusului, mizeria dă peste margini, iar în 

cazul al doilea, personalul organizează o petrecere cu pizza cărată cu căruciorul rulant. 

Subcapitolul „Managerii de spitale – puși politic sau pe merit”  atrage atenția asupra 

neregulilor privind punerea în slujbă a unora susținuți politic, lăudând pe cei care prin merite 

și muncă, prin curăție morală ajung să-și ocupe posturile. Nume ca:  Marius Fodor, Cornel 

Aldea, Ștefan Florian, apoi managerul Spitalului de TBC Tg. Mureș, clanul Buricea de la 

Sanatoriul de Nevroze din Predeal, trec pe lista cu negativ, iar persoane ca Simona Tătar, 

Gabriel Lazany, Constantin Ciuce, Adrian Cotârleț sunt lăudate pentru activitate și lupta 

pentru o normalitate într-un sistem ruinat. Subcapitolul conține și o prezentare a Spitalului 

Gregorio Maranon din Madrid, unde semnatarul a intervenit pentru copiii grav bolnavi a trei 

familii, copii tratați cu demnitate și dragoste. 

Capitolul se încheie cu patru cazuri de corupție și incompetență în management, cazuri 

descrise în amănunt, cu date concrete, adevărate anchete ale unui specialist-jurnalist: Burnei, 

Beuran, Șușcă, Zota. În toate cazurile, implicarea a necesitat o muncă asiduă, selectarea 

materialelor, prezentarea lor, dar mai ales o continuă luptă în a se face dreptate, în a se păstra 

legea. Cazul Cepoi, șeful ANMCS care acreditează unități sanitare improprii, organizează 

seminare despre managementul calității în sănătate, evaluează calitatea serviciilor medicale 

în spitale precum cel Oncologic din Cluj, unde pacienții stau înghesuiți la cozi infernale, în 

condiții  inumane pentru un dram de viață; în concluzie, Cepoi este șeful unei „căpușe”, căci 

ANMCS este nefuncțional. 

 

 

 

6. Campanii pentru spitale 

 

Dacă în capitolul precedent s-au arătat ororile din Spitalul de Boli Psihice din satul Borșa, 

județul Cluj și de la Sighetul Marmației, unde bolnavii cu dizabilități sunt tratați ca niște 

animale, închiși în cuști, în condiții de lagăr de concentrare, în acest capitol se face o campanie 

pentru spitale noi, spitale de la zero.  

Spitale de Boli Psihice: în calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate din 

Camera Deputaților, împreună cu deputatul Adriana Săftoiu de la Comisia pentru Drepturile 



Omului se va întocmi un raport comun legat de aceste unități, concluziile fiind trimise la 

Comisia Europeană. Au fost trecute în vedere: Spitalul de Boli Psihice cu Măsuri de Siguranță 

Pădureni-Grajduri, Iași, Spitalul Socola din Iași, Spitalul de Boli Psihice Borșa. 

Iar ca spitale noi: MEDISPROF Cluj, Spitalul Privat „Regina Maria” din Cluj sunt prezentate 

ca spitale cu management impecabil. Aprecieri se îndreaptă spre Carolina Udrea și Horia 

Ciorcilă. Un live din Spitalul Gregorio Maranon din Madrid arată cum ar trebui să arate astfel 

de spitale, iar emisiunea în direct de la Radio Românul din Spania susține nevoia de a construi 

astfel de spitale noi de la zero. 

Capitolul se încheie cu topicul Formularul fără mită, un live în care se arată că conducerea 

Spitalului Oncologic Cluj-Napoca refuză să implementeze acest formular, pacienții se plâng că 

personalul primește bani sau își redirecționează pacienții spre cabinetele și clinicile lor 

private. 

 

7. Vocea personalului medico-sanitar, auxiliar și șoferii de pe ambulanțe 

 

Un capitol în care apar necazuri ale personalului în luptă cu sistemul, suferință, lașitate 

sau susținere, în funcție de cum sunt cei din jur, dar apar și oameni care merită lauda, 

aprecierea pentru curajul și perseverența, pentru munca depusă. Apar foarte multe nume, 

foarte multe situații speciale, în rezumat vom enumera câteva, capitolul este foarte eterogen 

în ceea ce privește problematica, deoarece viața și nevoile sunt ca atare. 

Capitolul șapte începe cu prezentarea nevoilor medicilor rezidenți de a se specializa în 

străinătate: la modul concret, semnatarul a intervenit în calitate de vicepreședinte al Comisiei 

de Sănătate să pună bazele unui parteneriat la Spitalul Gregorio Maranon din Madrid prin 

care tinerii medici să învețe în cel mai performant sistem de transplant din lume. Ceea ce 

reprezintă o reușită frumoasă. Dar imediat apare problema medicilor de familie din județul 

Timiș, cărora li s-au închis centrele, tocmai acelora care s-au opus unei șefe pe nume Iftode, 

un abuz comunicat ministrului Sănătății, Costache, pentru rezolvare. 

Se aduce recunoștință personalului medical și auxiliar, celor care rămân în linia întâi și de 

sărbători, de data asta, vizită la Căminul pentru Seniori Teodora din Cluj-Napoca. 

Recunoștință pentru doi nefrologi pediatri care caută soluții pentru copiii dependenți de 

dializă din țară. 

Probleme ce se cer rezolvate urgent, pentru care semnatarul a intervenit la diferite foruri: 

pentru personalul de la Anatomopatologie Cluj, pentru condițiile îngrozitoare de lucru, pentru 

faptul că nu s-au scos porturi de 10 ani. Problema unui medic care e în prag de greva foamei 

la Spitalul Județean Tg. Mureș, deoarece este umilit de managerul coleg: intervenție la 

doamna ministru al Sănătății. Probleme la Farmacia 90, personalul lucrează fără protecție; 



Legea Salarizării aduce inechitate între farmaciști și rezidenții farmaciști. Aceștia din urmă 

protestează pentru că munca nu le este respectată. Asistentele care pregătesc citostaticele 

pentru pacienții cu cancer de la Spitalul Județean Cluj lucrează în condiții infernale, au avut 

loc sesizări, dar de trei luni nu s-au luat măsuri.   

Avertizori de integritate: asistenta Mariana Luceanu de la Spitalul Universitar de Urgență 

București a intrat în greva foamei după ce colegul ei, Daniel Simion, după două zile de greva 

foamei a intrat sub perfuzii. Acești asistenți au început această formă extremă de protest 

pentru motive cunoscute: mizeria, corupția și incompetența din sistemul sanitar; sacrificiul 

lor a fost pentru a se corija condițiile de îngrijire a pacienților de la Spitalul de Urgență 

București. A fost găsit piocianic în filtrul de apă de la Blocul Operator al Spitalului Universitar 

pentru că acești asistenți n-au închis ochii, ci au protestat. Spitalul a decis să desfacă 

contractul de muncă al asistentei protestatare, pe motivul lipsei de la serviciu, mizeriile din 

sistem nu se schimbă așa ușor, lupta continuă. 

Un alt avertizor de integritate a intrat în greva foamei, doctorul Mihaela Cuțui, dezvăluind 

public abuzurile conducerii Colegiului Medicilor Stomatologi. 

Lucruri frumoase: victoria pediatrului Simona Tătar care și-a reluat activitatea. Ilinca, 

fetița cu transplant de rinichi a împlinit 10 ani, de o lună rinichiul funcționează, a scăpat de 

dializă, speră să scape și de căruciorul cu rotile. Este cu gândul la doctorul Lungu Adi și 

asistenta Sorina Dinu, aprecieri. Mulțumiri pentru transplantul Ilincăi doctorului Elec de la 

Institutul de Transplant Renal Cluj. Mulțumiri doamnei Victoria Asanache, navigator medical 

la Institutul Oncologic București. 

Medicii neurochirurgi Gobej și Bică au nevoie de susținere la Spitalul Colentina; pentru 

aceasta a fost rostită declarația de la tribuna Camerei Deputaților, deoarece demisia lor este 

o mare pierdere pentru pacienții nevoiți de competența lor. 

 Ambulanțierii își cer drepturi, protestează și au revendicări care trebuie ascultate, 

problemele lor vor fi aduse în fața Comisiei de Sănătate. În Piața Victoriei protestează medicii, 

deputatul le-a fost alături împreună cu colegul Tudor Pop; medicii de familie protestează 

împotriva unui guvern orb și surd la problemele grave din sănătate: cer debirocratizarea 

muncii și salarii decente.  

Capitolul se încheie cu un apel transmis live către medici, asistente, infirmiere, pacienți să nu 

se mai închine în fața niciunui „lucan”, ci să învingă frica, căci Luptăm pentru Viață! 

 

8. Plângeri DNA, ANI, DGA, DIICOT 

 

Capitolul conține zeci de sesizări și plângeri la forurile competente vizavi de anumite 

persoane care sunt suspecte sau în complicitate în acțiuni ilegale. E impropriu să enumerăm 



toate aceste sesizări, în capitolul aferent se face lista cu data, locul unde are loc depunerea 

sesizării, persoana împotriva căreia se acționează, motivul, o descriere succintă a situației, 

plus o trimitere la un link din media.  

În mare, persoanele cel mai des vizate sunt: doctorul Mihai Lucan, suspect de trafic de 

organe. După un an se aduc noi probe zdrobitoare pentru redeschiderea dosarelor 

mușamalizate privind traficul de organe. Apoi, la DIICOT se aduc noi dovezi despre relația 

Lucan și firme din industria farmaceutică. După câteva luni e depun noi probe privind alocarea 

discreționară a unor rinichi pentru actori, oameni politici, afaceriști; documente care indică 

abuz în serviciu, delapidare, luare de mită, acțiuni care au dus în pragul falimentului Institutul 

Clinic de Urologie și Transplant Renal. O parte a plângerilor depuse, compunând un dosar cu 

nenumărate documente, au ajuns pe masa procurorilor anticorupție în 30 aug. 2018. 

Plângeri împotriva lui Dragnea pentru a i se cerceta afacerile necurate, la DIICOT, apoi 

sesizare la DNA și ANI împotriva averii. 

Sesizare la DIICOT București împotriva funcționarilor publici de la Casa Națională de 

Asigurări și din Ministerul Sănătății pentru suspiciuni legate de modul în care au efectuat 

controlul Institutului de Transplant din Cluj Napoca în mai 2017. 

Următorul pe lista cu denunțuri la DNA este Victor Zota, inspector angajat la Agenția 

Națională de Transplant, condamnat anterior într-un dosar DIICOT pentru trafic de ovocite. 

Este suspect de conflict de interese și fals intelectual împreună cu soția sa, Turcu Rosana-

Maria.  

Plângere penală depusă la DNA împotriva unor funcționari din Agenția Națională de 

Transplant din România. O nouă plângere penală la DNA pentru a sesiza posibile fapte de 

corupție și abuz în serviciu comise de Cătălin Cârstoiu, fost manager la Spitalul Universitar de 

Urgență București, și alți funcționari din cadrul spitalului.  

Apar în listă manageri de spitale care comit abuzuri, falsuri etc: funcționarii de la Spitalul 

Județean Tg. Jiu, managerii spitalelor Socola și Sfântul Spiridon din Iași, Petru Șușcă, 

managerul Spitalului Clinic Județean Cluj, profesorul Ștefan Florian, șeful de la Neurochirurgie 

de la UMF Cluj. Plângere penală împotriva doctorului Beuran, legat de cele întâmplate în 

timpul operației unei paciente care a ars în timpul procedurilor, apoi a decedat. 

Deși nu au fost enumerate toate plângerile, de-a lungul anilor de activitate, au fost 

sesizate o serie de nereguli prin spitale și nu numai, cu dorința de a verifica adevărul și a 

elimina cât mai mult corupția din sistem.  

 

 

 



9. Apariții în media: TV, radio, online 

 

Activitatea deputatului vicepreședinte în Comisia de Sănătate fiind atât de bogată și 

variată, cu interes pentru public, aparițiile în media au fost cu frecvență mare. Au fost zile în 

care aveau loc două sau trei apariții, fiind solicitat în tot felul de emisiuni. În capitol sunt 

enumerate cu mare acuratețe aparițiile cu data exactă, tema discutată și trimitere la linkul 

din media respectivă. 

Pe scurt, apariții la următoarele posturi: Radio Napoca FM, emisiunea „Clujul în direct” și 

altele, Realitatea FM Cluj, A7 TV, Emisiunea „SubLupă”, Monitorul de Cluj 

(www.monitorulcj.ro), Presa Locală (www.presalocală.com), NCN Cluj, Antena 3 

(www.antena3.ro), Adevărul (www.adevărul.ro), Hotnews (www.mobile.hotnews.ro), Ziar de 

Cluj (www.ziardecluj.ro ), PRO TV (www.stirileprotv.ro), www.actualdecluj.ro, 

www.gandul.ro, DIGI24 (www.digi24.ro ), www.psnews.ro, TVR (www.stiritvr.ro), EVZ 

(www.evz.ro), www.actualdecluj.ro, www.pressone.ro, www.mobile.hotnews.ro, 

www.mediafax.ro, www.campaniamea.declic.ro, www.m.adevarul.ro, www.capital.ro, 

www.gand4media.ro, www.ziarmedical.ro, www.ghelainfo.ro, Cafeneaua „Starea Nației” 

Dragoș Pătraru (www.stareanatiei.ro), www.stirimed.ro, www.zf.ro, www.media9.ro, 

www.epochtimes-romania.com, www.libertatea.ro, www.europalibera.org,  

www.mediafax.ro, RFI (www.rfi.ro), www.libertatea.ro. 

Am enumerat doar spațiile în care au fost găzduite interviuri, intervenții, emisiuni, articole 

etc, e vorba de zeci și zeci de apariții, pentru o monitorizare mai exactă, vezi secțiunea specială 

cu privire la apariții în media. 

 

10. Activitate locală 

 

Fiind un deputat de Cluj, se cere și o activitate locală, deoarece alegătorii sunt locali, cei 

care și-au pus încrederea merită să fie ajutați și susținuți.  

Capitolul începe cu activitatea de vizitare a spitalelor, deoarece, fiind implicat în Comisia 

de Sănătate a Camerei Deputaților, această activitate e pe prim plan. Depistarea problemelor, 

sesizarea lor, căutarea de soluții, dar mai ales, mobilizarea resurselor pentru o ieșire din 

situație.  

N-au fost vizitate doar spitale din Cluj-Napoca, ci din tot județul. Vom enumera unitățile 

vizitate, fără să intrăm în detaliile problemelor; pentru a cunoaște situația, capitolul oferă 

informațiile la îndemână: Spitalul Municipal din Turda, Reumatologia din Cluj, ATI de la 

Chirurgie II, Clinica Chirurgie I, Institutul Oncologic Cluj,  Clinica de Pediatrie IV, Medicala II, 

Spitalul Județean Cluj – Secția de Pneumologie Pediatrică, Spitalul Câmpia Turzii, Clinica de 
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Neurochirurgie Cluj, Clinica de Oftalmologie – Spitalul Județean Cluj, Centrul de Transfuzii 

Cluj, Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj, 

Anatomopatologie – Spitalul Clinic Județean Cluj, Secția Chirurgie Vasculară de la Chirurgie II 

etc. În general, situațiile care au provocat vizite, au fost fie sesizări ale unor probleme care au 

necesitat o descindere, fie vizite ad-hoc, uneori deranjante pentru manageri, chiar cu opoziții 

privind filmarea și intrarea în anumite spații. Neregulile, mizeria, lipsurile denotau nu numai 

fonduri deficitare, cât un management deficitar și prea puțin interes, lipsă de competență, 

susținere politică a șefilor, incapacitate profesională din această cauză.  

Subcapitolul vizitelor la spitale se încheie într-o notă pozitivă, la ședința din 13 martie 

2020, Consiliul Județean Cluj a hotărât construirea de la zero a unui Spital de Copii Monobloc 

la Cluj-Napoca, primul deputat care a semnat proiectul de lege de preluare a terenului pentru 

spital în proprietatea Consiliului Județean Cluj fiind semnatarul acestui raport. 

Privind activitatea de comunitate, alta decât cea de sănătate, deputatul relevă interes 

pentru educație, pentru igienă și orice alte lucruri care interesează binele cetățeanului. 

Exemple din domeniul educațional: sesizare de maltratare a unor elevi la Liceul Emil Racoviță, 

dezbatere la Liceul Greco-Catolic privind elevii diferiți, implicare pentru mansardarea Liceului 

Adventist Maranatha; la Liceul cu Deficiențe de Auz din Cluj au fost copii bătuți în mod 

repetat, intervenție în vizita la fața locului. Fenomenul etnobotanicelor în rândul tinerilor de 

la Cluj, implicare în depistarea și eliminarea acestei probleme. Problema deșeurilor: dezbatere 

la Consiliul Județean și implicare pentru problema deșeurilor, apoi se dezbate în ședințe 

repetate tema incendiului de la Pata „Rât”. O altă intervenție are loc pentru fondurile pentru 

spitale, sumele au fost extrem de mici comparativ cu ce s-a cerut și care sunt nevoile. Tot în 

cadrul acestui subcapitol apar și problemele legate de comuna Florești, situația proiectului 

Spitalului Regional din Cluj, blocat până acum de primarul Șulea, proiect care, dacă ar fi 

finalizat până în 2023, ar beneficia de la Uniunea Europeană de 50 milioane euro, din cele 600 

de milioane. În aceeași localitate, problema ridicării deșeurilor se complică, s-a cerut dublarea 

prețului. Activitatea de deputat a ajuns și la Mărișel, la Gilău, la Dej pentru tot felul de 

probleme de administrație locală. Subcapitolul se încheie tot cu o notă pozitivă: mulțumiri 

consilierilor locali pentru cele trei nume de personalități propuse pentru a primi titlul de 

cetățean de onoare al orașului: Doina Cornea (post-mortem), Aurel Bizo Și Ana Lupaș.  

Legat de activitatea în USR: ni se prezintă sondajul local USR Cluj: gradul de mulțumire 

față de activitatea parlamentarilor clujeni. Graficul vorbește de la sine, fără alte comentarii, 

raportul dintre mulțumit/nemulțumit fiind cel mai bun din listă, semnatarul fiind pe 7,5 plus. 

Candidat la președinția USR în 12 mai 2017 și candidat la alegeri locale cu candidatura depusă 

în 23 noiembrie 2019, nominalizare oficială în 13 decembrie 2019. 

 

11. Acțiuni/ măsuri de îmbunătățire 

 



Un capitol scurt care semnalează câteva acțiuni cu scopul de a îmbunătății situația, 

informații care au apărut în cadrul raportului, dar în alte contexte: intervenții și rezolvări 

privind gunoaiele neridicate din Florești, sesizare pentru aceeași problemă, munții de gunoaie 

în curtea Spitalului Județean Craiova, sesizare la Ministerul Sănătății și Direcția de Sănătate 

Publică Dolj. Intervenții pentru finanțarea Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal 

din Cluj Napoca aflat în prag de faliment, alte măsuri și propuneri. Sesizare și interpelare la 

minister pentru parcare la Institutul Oncologic Cluj.  

Alte cereri de rezolvare la Ministerul Sănătății, la doamna ministru Sorina Pintea, asupra 

unor probleme grave de la Anatomopatologie, Farmacia 90 a Spitalului Județean, Chirurgie II, 

Reumatologie, Medicală I, problemele de transport și depozitare a hranei pentru bolnavi și 

multe altele.  

Capitolul se încheie cu solicitarea expres a președintelui Klaus Iohannis să convoace CSAT 

pentru rezolvarea problemei cardurilor de sănătate, problema CNAS fiind una de siguranță 

națională. 

12. Activități sociale 

 

Asociația pentru Solidaritate și Empatie „Delia Grădinaru” 

 

Asociația, înființată în 2007, oferă asistență comunitară și acoperă diferite nevoi a 

peste 100 de beneficiari care au suportul, bolnavi diagnosticați cu insuficiență renală cronică 

(IRC). 

Activitatea de parlamentar nu a fost un impediment în a susține acest tip de activitate, 

proiectele asociației au continuat să se deruleze: 1.Taberele de recreere la munte/mare, cu 

scopul de a reuni copii și tineri suferind de IRC de pe întreg teritoriul României, asta fiind ca o 

vacanță de la boală, socializare și împărtășirea trăirilor, neapărat în apropierea unui centru de 

dializă. 2.Susținere financiară pentru cheltuieli și întreținere unor copii diagnosticați cu 

insuficiență renală cronică, dependenți de hemodializă,  și a familiilor acestora, care sunt 

plecați în străinătate la tratament. 3.Acordarea burselor lunare pentru următoarele 

situații:  continuarea și finalizarea studiilor, cheltuieli cu cazarea lunară a unor copii cu 

familiile lor și/ sau pentru tineri în orașele mai mari care le oferă acces mai bun la servicii 

medicale, cheltuieli privind anumite nevoi de tratament, pe lângă dializă: kinetoterapie, 

fizioterapie, intervenții chirurgicale, tratamente stomatologice, consultații medicale etc. 

4.Amenajarea locuințelor (camere, băi) în funcție de nevoile beneficiarilor și asigurarea 

banilor pentru lemnele necesare privind încălzirea locuințelor pe toată perioada iernii. 

În continuare, capitolul trece în revistă activitatea ultimilor ani de susținere a 

Asociației: 



2017: evenimente caritabile de strângere de fonduri: Crosul solidarității și Crosul lui 

Moș Crăciun cu maratoniștii din Cluj, Zumbathon caritabil „We Are One – Luptăm pentru 

viață!” cu comunitatea Zumba din Cluj (două ediții, de vară și iarnă), „Licitație de suflet” 

pentru copiii dependenți de dializă, vânzare de tablouri pentru o acțiune caritabilă, „13 cu 

Atitudine”, în colaborare cu salonul de estetică Catwalk by Ramona Mîndru, Sfera donatorilor 

din Transilvania, ediția a 6-a, în colaborare cu Asociația „Niște Oameni” și Asociația Derzelas; 

campanii de strângere de fonduri pe Facebook pentru copii aflați la tratamente în Spania; au 

fost organizate sărbători de zile de naștere, excursii la Valea Ierii, Târgul de Crăciun de la Sibiu. 

Ca un eveniment mare, a fost organizată excursia de vară la Creta cu 62 de copii și tineri 

diagnosticați cu IRC și Tabăra de Iarnă din Cluj-Napoca, 78 de participanți.  

2018: Anul începe cu Tabăra de Iarnă de la Cluj Napoca, apoi, de-a lungul anului au 

fost organizate 5 evenimente caritabile: „Crosul divelor” în colaborare cu Runners Club, 

Zumbathon caritabil, Crossul caritabil, în colaborare cu Asociația studențească AMICUS 

Brașov, Spectacol Stand Up Comedy, în colaborare cu Asociația Derzelas și actorul Dragoș Pop. 

S-a organizat și strângerea de fonduri on-line și în media sub sloganul: Haideți să ne salvăm 

copiii acasă!  s-au organizat excursii la Trapani în Sicilia, cu scopul de a identifica o locație 

pentru tabăra de vară cu centru de dializă potrivit, excursie la Valea Ierii și în locațiile unde au 

murit copii dializați dintre beneficiari, pentru comemorarea lor. Tabăra de vară din Creta a 

fost compusă din 65 de participanți. Nu a fost uitată sărbătorirea zilelor de naștere,  s-au 

organizat participări la concerte, o campanie de informare și prevenție asupra bolilor cronice 

de rinichi cu prilejul Zilei mondiale a Rinichiului. Acestea însemnând activități publice cu 

participare largă.  

2019. Anul a început cu desfășurarea unei campanii de strângere de fonduri pentru 

renovarea apartamentului pentru o tânără familie, unde ambii soți sunt dependenți de 

hemodializă, care și-au achiziționat spațiul locativ nefinisat în comuna Florești. Fondurile și 

lucrul voluntarilor la apartament au făcut ca într-o lună, tânăra familie să se mute în spațiul 

lor. Au mai fost reamenajate alte două camera de locuit, un tânăr din Bacău a fost mutat la 

Cluj pentru dializă mai bună  și un tânăr din Sibiu, crescut la Casa copilului a primit locuință 

social prin intervenție la Primăria și Mitropolia din Sibiu, amenajarea a avut loc tot prin 

donații. Trei copii au plecat în Spania și Italia pentru tratamente, unul a avut transplant la 

începutul lui 2019. Au fost organizate campanii de informare: cum ne menținem rinichii 

sănătoși, cum putem preveni bolile renale; care sunt factorii de risc; care este modalitatea de 

a trăi cu afecțiunile renale. În martie tânăra Anca Știolica din Craiova își lansează prima carte 

de povești, cu titlul „Tărâmul zânelor” într-un eveniment public la Cazino Parc, Cluj Napoca. 

Evenimente caritabile: Crosul Divelor, Crosul Amicus Brașov, Zumbathon de vară și iarnă, 

Voluntariat pentru copii bolnavi, Cupa Caritabilă „Minute de mișcare”. Tabăra de vară, marele 

eveniment așteptat tot anul, a avut loc în Sicilia, Trapani, cu dializă la Centrul Mucaria, au 

participat 72 de persoane. În luna decembrie, în colaborare cu elevii de la liceu și cu tineri din 

USR  a fost organizată o excursie educativă la Krakovia, Auschwitz, Budapesta. Tabăra de iarnă 



a încheiat anul, cu ateliere de pictură, de literatură, de întâlnire cu câini de terapie de la 

Asociația DogAssist, petrecerea de Revelion, dans, muzică, bucurie. 

De specificat că, în acest scurt rezumat, au fost menționate activitățile și evenimentele 

publice, dar în timpul acestor ani, activitățile „de subteran”, cu susținerea proiectelor mai 

puțin vizibile, dar de anduranță mare, au continuat să se desfășoare, beneficiarii fiind susținuți 

pentru condiții de viață mai bune, tratamente cât mai bune, implicare în educație și muncă în 

măsura posibilităților, un plus de bine pe lângă suferința îndurară din cauza unei boli 

nemiloase.  

Capitolul conține un subcapitol despre susținerea altor ONG-uri, activități de susținere 

în Ziua mondială a copiilor cu sindrom Down, cu sponsorizări către alte asociații și fundații: 

Magic Home, Magic Camp, Derzelas, Asociația AGA DOWN, Asociația Dog Assist, Ghidul 

păsărilor din Cluj – Societate Ornitologică Română.  

 

13. Alte activități 

 

 

Subcapitolul „Conferințe și premii” începe cu Conferința Promedica despre Sănătate de la 

Craiova, ca în 27 oct. 2017, semnatarul să primească invitația la Opera Națională Română 

pentru a i se înmâna Premiul de Excelență în comunitate. În 21 noiembrie vorbește la 

evenimentul 11even Experiences în Cluj Napoca. Anul 2018 începe cu o participare (27 ian.) 

la Seminarul Prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale, organizat la Cluj, ca prim 

eveniment într-un lung șir ce va urma pentru educarea personalului medical în lupta împotriva 

infecțiilor cu bacterii multirezistente. În 6 feb., Conferința despre cancer - Parlamentul 

României. În 22 feb. - Conferință de educație parentală. Tot în februarie, Conferință de boli 

rare. O conferință în care empatia și susținerea e de la sine, deoarece și activitatea din 

Asociația „Delia Grădinaru” se confruntă cu aceeași problematică: Conferința organizată de 

asociațiile pacienților cu suferințe cronice, 21 martie, unde s-au discutat în special problemele 

de coșmar ale unui pacient care trebuie să treacă prin comisia de reevaluare, inutilă, de altfel.  

Călătorie la Chișinău, împreună cu o delegație a USR, pentru a participa la Centenar alături de 

românii de peste Prut, în 25 martie 2018. Conferință despre nutriția copilului mic, cu susținere 

activă în 27 martie, în ideea că educația pentru sănătate prin nutriție trebuie să înceapă la o 

vârstă fragedă. Diplomă de „Ambasador 2035 fără tutun”, în contextul luptei împotriva 

fumatului, Legea Antifumat se aplică cu succes și are consecințe benefice uriașe pentru 

sănătatea populației. 

Premiile pentru curaj, un proiect inițiat și susținut de Vicepreședintele Comisiei de 

Sănătate din Camera Deputaților, a presupus un ceremonial cu o „festivitate" fără fast în 

mijlocul unor clădiri putrezite și a unei curți oribile. O serie de persoane, cadre medicale, care 



au avut curajul să vorbească despre mizeria din spitale au primit premiile. Lista completă și 

transmisia live se regăsește în cadrul capitolului. 

 

Un subcapitol lung și consistent prezintă participarea la protestele de la Cluj. Se poate 

vedea istoricul acestor manifestații inserat cu acuratețe în acest capitol. În 10 ian., în Piața 

Unirii se cere demisia Avocatului Victor Ciorbea. 22 ian. 2017: Uniți Salvăm Democrația, peste 

10000 de clujeni în stradă. 23. ian: peste 50000 de clujeni. Filmări și live-uri, mii de oameni 

până la unu noaptea. 1 feb, un marș de 10 km, vrem să salvăm țara de guvernul PSDRAGENA. 

Zilele se numără deja, se iese zilnic în stradă. Ziua a 12-a, ziua a 13-a... În 27 feb. 2017, se 

semna în Piața Unirii „Proiectul România” conținând interdicția ca țara noastră să fie condusă 

de persoane condamnate penal! Are loc un autodenunț, se caută părinții care şi-au purtat cu 

mândrie în brațe copiii la protestele în cea mai tânără iarnă din istoria democratică a 

României. Apar și fotografiile cu fetița pe umeri în timpul protestelor.  

Din nou în stradă, 12 noi 2017, Luptam pentru eliminarea corupției din Sănătate. 20 

ian 2018, pentru sănătate. 12 mai 2018: clujenii vor un stat populat la vârf de oameni cinstiți 

și competenți. 21 iun: semnarea inițiativei „Fără penali în funcții publice”, Justiție, nu 

corupție! 24 iunie: în mijlocul miilor de clujeni care luptă pentru un stat condus de persoane 

integre! Prezentările acestor mitinguri sunt susținute cu filmări transmise live, în capitol apar 

linkurile unde pot fi vizualizate.  

Protestele la București din 10 august sunt susținute cu imagini filmate, când un grup 

de jandarmi, departe de clădirea Guvernului, au intrat cu caii și câinii în mulțime, erau bătrâni, 

copii expuși acțiunilor lor de intimidare. 

Un subcapitol cu topicul „Anticorupție – vechea clasă politică”, prezintă discuții și 

dezbateri, filmări legate de condamnarea lui Liviu Dragnea, luare de atitudini vizavi de 

modificarea definiției infracțiunii din Codul Penal, un gest reprobabil, un partid modifică o 

lege doar ca să-și scape liderul. Reacții de condamnare pentru cei care și-au trădat fie partidul, 

fie alegătorii, cumpărați de PSD ca să-și dea votul pentru măcelărirea Codului Penal.  Legat de 

Referendum, se comentează inutilitatea banilor aruncați pentru un gest care n-avea nici un 

sens, timp în care spitalele se confruntă cu lipsuri și mizerie provocând decese înainte de 

vreme, tratamente precare, lipsă de medicamente. Filmările și vizitele la spitale în preajma 

Referendumului arată cât de greșit se guvernează. 

 

 Un ultim subcapitol prezintă activitățile în cadrul partidului USR: 17 decembrie 2017: 

după un an de activitate în Parlament ca deputat, mulțumiri USR pentru investiția de 

încredere - cu munca neobosită și susținerea continua s-a răsplătit această încredere. În 25 

febr. 2018, la invitația colegilor URS Brașov, discuția a fost despre cazul Lucan, emblematic 

pentru lumea medicală românească dominată de feude. În centrul lumii medicale ar trebui să 

fie pacientul și nevoile lui. Din 20 martie, alături de colegi în lupta pentru eliminarea din 



funcțiile publice a penalilor. 31 mart, prezenți alături de cetățeni la Monumentul 

Memorandiștilor din Piața Unirii, Cluj-Napoca pentru a semna inițiativa de modificare a 

Constituției prin care să se interzică accesul în funcții publice a persoanelor condamnate 

penal. Participant activ pentru strângerea de semnături în Piața Unirii. La fel, în 5 iulie, într-o 

clinică privată, campania „Fără penali” a strâns aproximativ 50 de semnături pe zi. Indignare 

pentru că la Electric Castle nu s-a permis inițiativei să adune semnături, s-a acționat căutându-

se variante, cortul a fost amplasat în curtea unei case particulare, ca urmare, 6355 de 

„electrici” au semnat inițiativa. Susținerea campaniei și în Florești (26 iulie). Semnături la 

Untold, Cluj (1-3 august, filmări live). Împreună cu caravana „Fără Penali” în Bucovina: 

Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Vatra Dornei, Cajvana (12 august). Participând alături de voluntari, 

membri ai societății civile și ai Mișcării RO 100 la startul Campaniei "Oameni NOI" în 14 sept. 

În 26 oct., invitatul filialei USR Turda.  În 17 noi. la Brașov cu 51 dintre candidații înscriși în 

cursa internă pentru alegerile europarlamentare din 2019. Invitat de USR Gilău în 3 martie 

2019, discuții legate de administrația publică locală care este ineficientă, netransparentă și 

neprofesionistă în abordarea problemelor comunității. Dezbatere publică la Cluj cu Vlad 

Voiculescu în 14 mart. 2019. Urmează campania pentru candidatura lui Dan Barna la funcția 

de președinte al României:  Semnături pentru candidatura la Zalău (7 septembrie), participare 

la Congresul USR 2019, de la Timișoara; participare la Adunarea Generală a membrilor USR 

Turda, 6 oct. 2019. La Sibiu, 11 octombrie, alături de colegii din USR și PLUS pentru a promova 

candidatura la președinție a lui Dan Barna, apoi în 3 noiembrie, Congresul USR de la Cluj 

Napoca cu prilejul prezentării candidaturii la prezidențiale a lui Dan Barna. În vizită la spitale 

cu Dan Barna, căci un președinte implicat nu poate să ignore dezastrul din sistemul sanitar 

românesc (8 noiembrie). Team building în Sibiu în ianuarie 2020, ședință în cadrul Alianței 

USR-PLUS în 15 februarie, ultima activitate cu colegii înainte de a intra în carantina provocată 

de coronavirus.  

 

14. Campanii 

Urmează un capitol scurt, în care ne sunt enumerate câteva campanii inițiate: Campania 

de donat sânge (17 aug. 2017), deoarece avem o permanentă criză de sânge, iar pentru cei 

care au fost la guvernare timp de 27 ani, organizarea activității de donare nu a fost o 

preocupare constantă. O altă campanie a fost organizată pentru salvarea Institutului Clinic de 

Urologie și Transplant Renal din Cluj, deoarece Mihai Lucan a lăsat Institutul în pragul 

colapsului. Uniți trebuie să salvăm Institutul.  O intervenție pentru libertatea și drepturile 

omului, în 1 iul. 2017, când o actriță a fost atacată de jandarmi cât timp milita pașnic pentru 

toleranță.  

 

15. Perioada COVID 

 



Capitolul conține una dintre cele mai active perioade în ceea ce privește activitatea de 

deputat interesat de binele cetățenilor, activitate fie pe teren pentru descoperirea neregulilor 

într-un timp în care gravele nedreptăți, corupția, minciuna însemna în mod direct moartea 

celor nevinovați, dar și pentru a procura și duce materiale de protecție pentru personalul 

medical expus, echipamente pentru testare etc, o perioadă în care enumerarea activităților și 

live-urilor au o frecvență cvasi-cotidiană. O serie de informări privind această nouă boală, 

acest virus și felul în care se poate lupta pentru  a evita infectarea au ajuns la cetățeni, 

deoarece fiecare live avea parte de mii și zeci de mii de vizualizări, activitatea on-line fiind 

salutară în această situație. În rezumatul de față vom cuprinde doar parțial activitatea, pentru 

completare se cere parcurgerea capitolului.  

Prima acțiune de informare apare în 23 feb. 2020, cu măsuri de prevenție privind 

combaterea infectării și a răspândirii SARS CoV2. Acest tip de informări vor apărea pe tot 

parcursul pandemiei, sfaturi de la specialiști, intervenții pentru a reduce panica, dar de 

susținut atenția sporită; imediat se implementează un sondaj de opinie pe pagina de 

socializare pentru a afla cum stau școlile cu dezinfectantul. Din 11 mart. au loc discuții cu 

spitalele din Cluj, cele expuse ca Spitalul de Boli Infecțioase și Spitalul de Copii, ca să se 

comunica lista cu nevoia urgentă de echipament pentru deblocarea banilor suplimentari de 

achiziționare.  Apar apelurile publice către Primăria Cluj, de atenționare a Guvernului, către 

Ministerul Sănătății, DNA, DGA privind gestionarea situației cu transparență, informarea 

potrivită situației, măsuri potrivite pentru ca cetățenii și bolnavii să fie cât mai puțin expuși, 

ca personalul medical să aibă protecția potrivită, căci apăreau deja strigătele disperate de 

ajutor. 

Din 19 martie se deschide o serie de live-uri pentru comunicarea cu cetățenii în a le afla 

problemele și a găsi soluții. Ies la suprafață problemele de gestiune ale spitalelor, acolo unde 

lucrurile funcționau de fațadă, criza sparge poleiala, oamenii încep să vorbească, persoanele 

care au ocupat funcții susținuți politic, dar incompetenți, sunt susținuți în continuare, dar cu 

prețul sacrificării personalului și a pacienților. Bolnavii cu boli cornice sunt cei mai vulnerabili 

în aceste condiții, așa că o serie de măsuri și sesizări, de cereri au fost depuse pentru 

ajutorarea lor, ca sistemul să funcționeze on-line pentru a nu fi nevoie de deplasare decât în 

caz de tratamente majore. 

Din 24 martie, apar informațiile de cod roșu la Suceava. Aceste informări însoțite, mai 

târziu, de deplasare la fața locului, procurare de echipamente din străinătate, prin mobilizarea 

cetățenilor darnici, vor continua toată perioada. Mobilizări de voluntari pentru transport 

personal medical (exp. Gilău-Cluj Napoca), punerea la dispoziție a apartamentului închiriat 

din București pentru personalul medical aflat în situații de urgență, plus cele 4 cabinete 

parlamentare administrate. 

 O atenție sporită a fost îndreptată spre pacienții cu dializă cronică, imunitatea lor 

slăbită îi face vulnerabili, deplasările de trei ori pe săptămână la spitale și centre de dializă îi 

expune bolii. S-au căutat soluții, s-a cerut la Ministerul Sănătății testarea lor. Unii pacienți cu 



cancer au probleme în a-și face tratamentul, sesizări și rezolvări de situații. După adrese 

trimise repetat și apariția a zeci de decese în prima lună de epidemie, Ministerul Sănătății a 

început să se aplece cu atenție asupra acestei situații extrem de grave a bolnavilor cu dializă 

(14 aprilie).  

 Campanii de strângere de fonduri din Germania: Prin intermediul Asociației „Delia 

Grădinaru” s-au strâns fonduri, clujeni donează bani, s-au donat combinezoane la Spitalul de 

Pneumoftiziologie din Cluj. 

În 22 aprilie se atrage atenția de prima dată privind neregulile de la Spitalul de 

Recuperare Polaris Medical, care a anunțat că aici vor fi tratați peste 180 de bolnavi infectați 

cu Covid 19, dar după o lună, Spitalul Polaris este pustiu, nu s-a amenajat nimic pentru 

pacienții Covid 19. Nu sunt echipamente de terapie intensivă, nu există ventilatoare, nu există 

personal, nu există niciun plan, doar bani pentru chirie fără activitate. 

În 27 aprilie are loc deplasarea în Bucovina pentru a căuta noi căi de gestionare a 

situației scăpate de sub control datorită minciunii și susținerii politice a unui lider extrem de 

corupt, liberalul Flutur. Materiale strânse de prieteni din Germania în valoare de 13 000 euro 

pleacă spre zona cea mai afectată din România de infecția cu SARS CoV 2. Începe turul de 

vizite la spitale din zonă, Spitalul de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, Serviciul de 

ambulanță din apropierea spitalului, Spitalul Municipal Fălticeni, cu materiale.  

Cuvântarea de la tribuna Camerei Deputaților a atras atenția asupra riscurilor la care 

se ajunge dacă nu se testează masiv, mai ales populația din categoria de risc, precum 

persoanele hemodializate. 

Ca act concret pentru ajutorare în situația dată, o colaborare cu Sere Transilvania a 

facilitat obținerea, gratuit, a unui cort sanitar, solid, frumos, spațios, care să fie montat gratuit 

de aceștia. 

 

16. Activitatea parlamentară în cifre 

 

Acest capitol nu poate fi rezumat, el apare ca atare: 

Luari de cuvânt: 72 (în 54 sedinte) 

- din care declarații politice: 4  

Declaratii politice depuse în scris: 2 

Propuneri legislative inițiate: 121, din care 19 promulgate legi 

Întrebări și interpelări: 88 

Moțiuni: 14 

 

  

http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.lista?idv=6672&leg=2016&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.lista?idv=6672&leg=2016&topic1=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=308&cam=2&leg=2016&pag=2&idl=1&prn=0&par=
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=308&cam=2&leg=2016&pag=3&idl=1&prn=0&par=
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=308&cam=2&leg=2016&pag=11&idl=1&prn=0&par=


 

17. Raport financiar  

 

 

 

 

 

 



 

 


