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Scrisoare deschisă
Stimate domnule Ministru,
Asociația Profesională Flight Personnel Union România („FPU România”) a reclamat insistent situația
generată de implementarea de către Direcția de Sănătate Publică (DSP) a formularului digital PLF (Passenger
Locator Form), formular abrogat recent printr-o Ordonanță de Urgență a Guvernului.
Ținând cont de toate modificările aduse acestei OUG nr. 129/2021, precum și de „situațiile absurde” ce au fost
corectate, printre care și amendarea în mod repetat și nejustificat a unor categorii de personal (inclusiv
personalul navigant de bord), suntem stupefiați să aflăm că Direcția de Sănătate Publică a Municipiului
București („DSPMB”), reprezentată convențional prin SCA Ștefănescu, Slevoacă & Asociații, a depus
întâmpinare la acțiunea membrilor noștri (piloți sau însoțitori de bord) de anulare a proceselor de contravenție
însumând în unele cazuri amenzi de peste 15 mii de Ron. Așadar, înțelegem că pe lângă aceste sume imense,
DSPMB, prin casa de avocatură meționată mai sus, va solicita și cheltuieli de judecată în cazul în care vor avea
câștig de cauză!
Demersurile legale efectuate de DSPMB din banii publici sunt cu atât mai îngrijorătoare având în vedere
inițiativa legislativă depusă la Senat de un grup de parlamentari prin care românii care contestă amenda
primită pentru că nu au completat la timp sau deloc formularul digital de intrare în ţară ar putea fi iertaţi.
Condiţia fiind, totuși, să nu fi achitat deja suma.
Asociația noastră monitorizează activ sectorul aviatic și nu am contestat necesitatea măsurilor de sănătate
publică, dar această situație pare să ia amploare în ciuda scuzelor și explicațiilor prezentate public de către
Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății. Administrația Finanțelor Publice (ANAF) a transmis deja
în unele cazuri somații privind executarea silită a sumelor revenind din neachitarea acestor amenzi, pasul
următor fiind poprirea conturilor tuturor acestor persoane sancționate pe nedrept.
Prin urmare, vă solicităm să începeți cât mai rapid un dialog cu toți factorii decizionali în vederea găsirii unor
soluții transparente pentru oprirea acestui atac juridic și financiar fără sens.
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