SCRISOARE DESCHISĂ DIN PARTEA ORGANIZAŢIILOR SOCIETĂȚII CIVILE ADRESATĂ
PREMIERULUI ROMÂNIEI
Către: Prim ministrul României, dnul Ludovic Orban
Vice-premierul României, dna Raluca Turcan
Copie către:
Dna Tlaleng Mofokeng, Raportor special privind dreptul oricărei persoane la accesul la cel mai
înalt standard disponibil de sănătate fizică și mentală
Dna. Dunja Mijatović, Council of Europe, Office of the Commissioner for Human Rights
Dnul. Didier Reynders, Comisar pentru justiţie, Comisia Europeană
Dnul Michel Kazatchkine, Consilier special al Programului comun ONU pentru HIV / SIDA
(UNAIDS) pentru Europa de Est și Asia Centrală
Dna. Lucica Diţiu, Director Stop TB Partnership
Dnul Paul Sommerfeld, Preşedinte TB Europe Coalition
Stimate Domnule Prim Ministru,
Ne adresăm dumneavoastră, cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva HIV/SIDA, marcată pe 1
decembrie, ca organizații neguvernamentale care militează pentru dreptul la sănătate, cu un apel
urgent în numele persoanelor la risc sau infectate cu HIV/SIDA și / sau tuberculoză. Facem apel la
Guvernul României pentru a se asigura că Planul Național Strategic HIV/SIDA și Comitetul Național
Intersectorial pentru Controlul Tuberculozei și Infecției HIV/SIDA vor fi adoptate prin hotărâre de
guvern înainte de data alegerilor parlamentare.
Planul Național Strategic HIV/SIDA, elaborat în 2017 cu sprijinul societății civile și publicat de Ministerul
Sănătății în transparență decizională în noiembrie 2018, așteaptă încă să fie adoptat prin hotărâre de guvern.
Propunerea pentru organizarea Comitetului Național Intersectorial pentru Controlul Tuberculozei și
Infecției HIV/SIDA - organism consultativ, fără personalitate juridică, aflat în coordonarea aceluiași
minister, așteaptă din decembrie 2019 să fie adoptată prin hotărâre de guvern. În mod similar, ordinul
comun al ministrului sănătății și ministrului muncii și protecției sociale, pentru stabilirea metodologiei de
alocare a cuantumului pentru hrana pacienților cu tuberculoză (Legea nr. 302/2018) așteaptă de 3 săptămâni
să fie adoptat.
În 30 octombrie 2020, Comitetul Naţional de Coordonare a Programelor HIV/SIDA şi de Control al
Tuberculozei (CCM România) v-a sesizat cu privire la toate aceste aspecte. Anterior acestei sesizări, la
30 ianuarie 2020, am apelat și la d-na vicepremier Turcan referitor la eșecul neadoptării de peste 10
ani a unei Strategii Naţionale HIV/SIDA dar nu am primit un răspuns. În 9 octombrie 2017,
cincisprezece instituții și organizații s-au adresat Primului Ministru și Ministrului Sănătății pentru a dispune
adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea accesului populației la măsuri de prevenire a îmbolnăvirii
cu HIV.

Deși România se află printre țările puternic afectate de bolile transmisibile (inclusiv HIV şi tuberculoză),
programele naționale de sănătate se reduc la diagnostic și tratament. Alte 15 apeluri au fost transmise în
ultimii doi ani pe cale instituțională direct Ministerului Sănătății, cât și celorlalte ministere și agenţii care
sunt membre ale Comitetului Naţional de Coordonare a Programelor HIV/SIDA şi de Control al
Tuberculozei.
În ultimul an, răspunsurile primite de societatea civilă din partea Ministerului Sănătății au variat de la
”Proiectele de acte legislative pt aplicarea Lg. Nr. 302/2018 TBC se află în circuitul de avizare MS, PNS
HIV/SIDA se află în procedură de revizuire detaliată și actualizarea datelor la zi. Procesul este laborios și
implică munca mai multor direcții și servicii din cadrul Ministerului Sănătății și de aceea direcția de
specialitate nu poate estima o dată la care va fi trimis guvernului spre aprobare” (pct. 2 din Răspuns nr.
349/306/17.02.2020)
la
“Referitor la PNS HIV/SIDA 2019-2021 vă comunicăm faptul că datorită schimbării conducerii
Ministerului Sănătății, acesta urmează să fie resemnat pe circuitul intern de avizare urmând ulterior să fie
transmis pe circuitul de avizare interministerială” (Răspuns MS DGAMSP nr. NT 349/16.04.2020
și
“Referitor la PNSHIV vă comunicăm că acesta va fi modificat și completat de către specialiștii din cadrul
comisiei de specialitate din cadrul MS urmând să fie transmis din nou pe circuitul de avizare intern din
cadrul MS și ulterior pe circuitul de avizare interministerială” (Răspuns MS DGAMSP nr. NT
352e/24.04.2020)
Domnule Prim Ministru, credem că după zece ani de așteptări și promisiuni, asemenea răspunsuri sunt
inacceptabile. Instituțiile ONU și europene au atras deja atenția României că persoanele la risc sau care
trăiesc cu HIV/SIDA sau bolnave de tuberculoză sunt printre cele mai vulnerabile grupuri și că trebuie să
luăm de urgență măsuri.
Pentru a preveni agravarea situației, vă solicităm domnule Prim Ministru, adoptarea de urgență a
următoarelor acte normative care ar putea îmbunătăți viața persoanelor care aparțin grupurilor
vulnerabile:
1.
Ordinul comun al ministrului sănătății și ministrului muncii și protecției sociale, pentru
stabilirea metodologiei de alocare a cuantumului pentru hrana pacienților cu tuberculoză
(Legea nr. 302/2018)
2.
Planul Național Strategic pentru HIV/SIDA pentru următorii 3 ani
3.
Organizarea și funcționarea Comitetului Național Intersectorial pentru Controlul
Tuberculozei și Infecției HIV/SIDA
Am aprecia un răspuns la scrisoarea noastră în cel mai scurt timp posibil
Cu deosebită considerație,
Dr. Silvia Asandi,
Director General Fundaţia Romanian Angel Appeal,
silvia.asandi@raa.ro

Organizaţiile semnatare:
1. Asociaţia ACCEPT, persoana de contact: Florin Buhuceanu, 0728.530.729
2. Fundaţia

Romanian

Angel

Appeal

(RAA),

persoana

de

contact:

Cristina

Enache,

cristina.enache@raa.ro
3. Paula Rusu, jurnalist, fost pacient cu tuberculoza
4. Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA)
5. Asociația Română Anti-SIDA (ARAS)
6. Romanian Harm Reduction Network (RHRN)
7. Tineri pentru Tineri
8. ECPI - Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice
9. Observatorul Român de Sănătate
10. ActiveWatch - Agenţia de Monitorizare a Presei
11. Asociația SEXUL vs BARZA
12. Asociatia Eu Sunt! Tu?
13. Fundatia Population Services International in Romania
14. Alianţa pentru Lupta Împotriva Alcoolismului şi Toxicomaniilor (ALIAT)
15. Platforma RESPECT pentru Drepturi și Libertăți, reunind peste 100 de organizații și grupuri civice

