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Principalii vinovaţi, ISU şi Ministerul Sănătăţii, acuză părinţii victimelor

Metodologie aprobată de Guvern

urmare din pagina 1
...cu însemne ISU pe spate
i-a spus «nu la Floreasca!».
(...) Acelaşi lucru este şi în
cazul Ministerului Sănătăţii.
Când te trezeşti în patru-cinci
spitale din Bucureşti cu 150
de arşi, care nu sunt bolnavi,
sunt cazuri speciale, nu există... şi se ştia undeva, acolo
sus la conducerea Ministerului
că nu există condiţii pentru a
trata în mod eficient astfel de
cazuri. Mă întreb de ce nu au
luat decizia transferului în
unităţi specializate din primul
moment. A fost nevoie să moară 10 oameni că să se sperie şi
să îi trimită afară pe cei care
mai puteau fi trimişi”, a declarat Laurenţiu Istrate, părintele
unui tânăr care şi-a pierdut viaţa în tragedia din Colectiv.
Fondatorul Asociaţiei Colectiv GTG 3010, Eugen Iancu,
care şi-a pierdut şi el copilul
în incendiul din 30 octombrie
2015, a declarat că dacă autorităţile de la acea vrem luau mai
repede decizia transportării arşilor în spitale din străinătate,
aceştia ar mai fi avut o şansă să
supravieţuiască.
„Au declarat că aveau de
toate, ni-l amintim pe Bănicioiu cum zicea că sunt de toate şi
că la noi sunt trataţi mai bine
ca în Germania şi toţi sunt netransportabili. Asta zicea din
primele ore. De unde ştia el că
sunt netransportabili? Probabil că la nivel politic, cineva
nu a vrut. Sunt medici care au
spus din prima clipă că «dacă
ţii arşii la noi în spitale, vor
muri». Cineva însă s-a opus.
Există discuţia despre bacterii.
Ministerul Sănătăţii a recunoscut că au fost victime care
au murit din cauza bacteriilor. Nimeni nu anchetează. Ne
amintim că ISU, la o săptămână după Colectiv, a dat sute de
milioane amenzi în toată ţara.
Din punctul meu de vedere, a
recunoscut că a permis locaţiilor să funcţioneze oricum,

Executivul a adoptat în ședința de miercuri
Hotărârea de Guvern privind aprobarea
Metodologiei privind modul de calcul și
procedura de avizare și aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz
uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în
România.

Un an de la tragedie
în baza a ceva, în niciun caz a
autorizaţiei. Din punctul meu
de vedere este o recunoaştere
clară că în toată ţara ISU a luat
şpagă”, a declarat Eugen Iancu,
fondatorul Asociaţiei Colectiv
GTG 3010. Acesta îl consideră
vinovat şi pe şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat. „Eu mi-aş
dori să fac o presiune maximă
asupra lui Raed Arafat. Vreau
să îl acuz zi de zi, să văd că în
SMURD se întâmplă lucruri,
că nu mai cad elicoptere. Să nu
ne minunăm când vedem maşini roşii pe stradă şi să zicem
«vai, ce serviciu minunat».
Aş vrea că serviciul să funcţioneze perfect, să nu se mai
întâmple ca în Colectiv. Când
voi vedea chestia asta, îmi voi
cere scuze pentru ceea ce am
spus, dacă justiţia va dovedi că
este nevinovat. (...) La un an de
zile, totul e în aer şi vedem la
ora actuală şi pe Săndesc şi pe
Bănicioiu şi pe Arafat spunând
că nu erau transportabili şi că
au făcut tot ce se poate, au avut
de toate. După un an de zile, îşi
permit să se înscrie iarăşi să
candideze la parlamentare, ca
şi cum nu s-a întâmplat nimic”,
a mai declarat Eugen Iancu,
fondatorul Asociaţiei Colectiv
GTG 3010.

„Niciun oraş din
Europa nu era pregătit”

„Știu despre această intenție a lor. Am discutat atât cu o
bună parte din victime, cât și
cu parte din părinții celor decedați în Colectiv, respectiv
rudele. Am avut și ieri o întâlnire la Ministerul Sănătății, în
care i-am invitat și am discutat
despre ce am putut să facem
până acum și ce am mai putea
face pentru victime, respectiv
problemele cu care se confruntă victimele sau aparținătorii
lor’’, a afirmat Vlad Voiculescu.
El nu a vrut să se pronunțe

dacă victimele și părinții sunt
în măsură să ceară despăgubiri
pentru ceea ce s-a întâmplat
la Colectiv. ”Nu aș vrea să mă
pronunț eu asupra acestui lucru. Sigur că oricine poate acționa în justiție pentru orice’’, a
punctat Voiculescu.
El a mai spus că, personal,
crede că sistemul nu a fost pregătit niciodată.
”Eu nu cred că am fost pregătiți niciodată. Nu cred că am
fost pregătiți nici anul trecut și
nu cred că ar trebui să arătăm
cu degetul către România că
nu a fost pregătită. Nicio altă
țară și niciun oraș din Europa
nu ar fi fost pregătit pentru un
număr atât de mare de răniți
grav cu arsuri. Niciun oraș din
Europa nu ar fi fost pregătit de
un număr de peste o sută de
arși grav. Ca să dau un exemplu, la Viena, la spitalul AHK,
cel mai mare spital din Europa,
există șase paturi de arși. Sigur, există și în alte spitale din
Austria, dar niciun oraș, nici
Viena, nici Londra, nici Paris
nu ar fi fost pregătit pentru un
număr atât de mare de arși’’, a
explicat Voiculescu.

64 de morţi,
peste o sută de răniţi

În urma incendiului din seara de 30 octombrie 2015, 64 de
de persoane au murit, iar alte
peste o sută au fost rănite. Gu-

vernul a prelungit cu încă doi
ani posibilitatea Ministerului
Sănătăţii de a deconta tratamentul în străinătate pentru
pacienţii din Colectiv, ministrul Sănătăţii acuzând „bariere birocratice” care au dus
la folosirea într-o foarte mică
măsură a fondurilor alocate în
2016. „Guvernul a adoptat o
ordonanță de urgență care modifică o ordonanță de urgență
adoptată la începutul acestui
an, referitoare la plata tratamentului pentru pacienții din
Colectiv, care au fost tratați în
străinătate sau care urmează să
fie tratați în străinătate. Astfel
prelungim cu încă doi ani posibilitatea Ministerului de a deconta aceste tratamente în străinătate pentru toți pacienții din
Colectiv”, a anunțat ministrul
Sănătății, Vlad Voiculescu,
după ședința de Guvern. El a
spus că suma la dispoziție va
fi inclusă în bugetul pentru fiecare an. Actul normativ aprobă
plata din bugetul Ministerului
Sănătății pentru cheltuielile
aferente tratamentului pentru
victimele tragediei din 30 octombrie 2015, care beneficiază
de îngrijire medicală în străinătate. Ministerul Sănătăţii
precizează că, la această oră,
27 de pacienţi se află în tratament în unități sanitare din
țară și străinătate, însă numărul acestora se modifică permanent. n

A fost demarat programul pilot

evi
Masă caldă pentru elevi
Programul pilot „Masă
caldă pentru elevi” a fost
adoptat de Guvern, în ședința de miercuri, a anunțat în
debutul ședinței premierul
Dacian Cioloș, în primă fază
fiind incluse 50 de unități de
învățământ preuniversitar
de stat.
„Venim cu un program pilot
care să permită acordarea unei
mese calde sau a unui pachet
alimentar în fiecare zi la școală. Am ales câteva unități de
învățământ care sunt deocamdată în acest program pilot din
zone geografice diferite, din
medii sociale diferite tocmai

pentru a vedea în ce fel putem
face eficient acest program și
dacă după acest an școlar 20162017, acest proiect pilot confirmă obiectivul este ca el să fie
lărgit apoi la nivelul întregii
țări și să combinăm cumva și
programul Fructe în școli cu
Laptele și Cornul în școli, mai
adăugând niște resurse financiare pentru a putea oferi o masă
caldă în școli sau un pachet
alimentar”, a anunțat Dacian
Cioloș.
El a mai spus că Executivul susține financiar acest
program, dar a făcut apel la
administrația locală pentru
sprijin. „Sunt convins că fără

implicarea autorităților locale a Inspectoratelor Școlare,
a unităților de învățământ, a
conducerii unităților de învățământ respective, acest program
nu are cum să reușească pentru că trebuie amenajat acolo
un minim de infrastructură de
primire în care copiii să poată
să servească masa, deci e nevoie și de o implicare locală.

Însă eu sper să-i putem încuraja pe toți cei care își doresc
să-și vadă copiii la școală să
se implice în acest proiect”, a
adăugat premierul.
Potrivit proiectului supus
dezbaterii publice de Ministerul Educației, sprijinul constă
într-un pachet alimentar sau o
masă caldă pe zi în limita a 7
lei pentru fiecare beneficiar. n

Cum se calculează
prețul medicamentelor

„Prin această Hotărâre de guvern se aduce mai
multă stabilitate și predictibilitate cadrului
legislativ și economic în privința medicamentelor eliberate pe bază de reteță. Pentru a asigura
accesul pacienților la tratament și pentru a se
evita o nouă criză a medicamentelor, în cazul
produselor al căror patent a expirat (off-patent)
se va realiza o ieftinire în trepte a acestora.
De la 1 aprilie 2017 se va aplica o ieftinire de
10% a medicamentelor pentru care patentul a
expirat (off-patent), de 10% în al doilea an și
de 15% în al treilea an”, transmite Ministerul
Sănătății printr-un comunicat de presă.
Pentru restul medicamentelor prescrise cu rețetă, procedura de calculare a prețului rămâne
neschimbată, bazându-se pe cel mai mic preț
european din 12 țări, informează ministerul.
„O a doua prevedere a Hotărârii de guvern se
referă la introducerea unei metode diferite de
calcul a prețului pentru medicamentele esențiale din lista stabilită de Organizația Mondială
a Sănătății, care sunt compensate 100% în
România. Prin această nouă metodologie, Ministerul Sănătății încearcă să prevină dispariția
de pe piață a medicamentelor esențiale. Majoritatea acestor medicamente sunt ieftine, peste
50% din ele având prețuri sub 50 de lei. Sunt
medicamente destinate unor boli frecvente cum
ar fi cele de inimă sau cancerul. Fiind vorba de
medicamente compensate 100%, pacienții nu
vor trebui să plătească nimic în plus”, se mai
arată în comunicat. n

CCR a dat verdictul:

Legea plagiatului,
neconstituţională

Curtea Constituţională a României a decis
miercuri că legea de aprobare a ordonanţei
privind plagiatele şi şcolile doctorale, în
forma adoptată de Parlament, este neconstituţională.
„Legea este integral neconstituțională, ordonanța de urgență rămâne în vigoare”, a
anunţat preşedintele Curţii Constituţionale,
Valer Dorneanu. Decizia CCR a fost luată cu
unanimitate de voturi, judecătorii acceptând
astfel sesizările depuse de Guvern şi PNL. Pe
13 octombrie, Guvernul a contestat la Curtea
Constituţională legea privind şcolile doctorale şi plagiatul, în forma adoptată de Senat,
după ce liberalii anunțaseră că au depus şi ei o
contestaţie la aceeaşi lege, votată însă de unii
senatori PNL. În sesizarea depusă la CCR,
Guvernul semnalează încălcarea principiului
bicameralismului, fiindcă cererea de reexaminare a legii care prevede că universităţile vor
fi cele care vor decide acordarea şi retragerea
titlului de doctor a fost adoptată de Senat fără
un vot prealabil în Camera Deputaților. Executivul mai precizează în sesizarea către CCR că,
prin adoptarea respectivei legi, a fost încălcat
articolul 1, alin. 5 din Constituție, care prevede
că „în România, respectarea Constituţiei, a
supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie”.
„Prin prisma acestei reguli constituţionale se
desprinde interpretarea potrivit căreia activitatea de legiferare se realizează în limitele
şi în concordanţă cu Legea fundamentală dar
aceasta trebuie să se facă în condiţii de calitate
a legislaţiei. n

