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Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul fetiței de 6 ani, somată de Casa 

Județeană de Asigurări de Sănătate să își plătească o datorie. Sesizarea din oficiu vizează posibila 

încălcare a art. 49 din Constituția României privind protecția copiilor și a tinerilor. 

Posturile de televiziune DIGI 24, PROTV, Antena 1, dar și alte instituții media au 

difuzat, în luna aprilie, știrea conform căreia o fetiță în vârstă de 6 ani din județul Iași, comuna 

Popricani, a fost somată de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Iași să plătească suma de 35 

lei, reprezentând contravaloarea unei investigații medicale de care minora a beneficiat în cursul 

anului 2015, în perioada internării la Spitalul de Pediatrie din Iași. Mama minorei s-a arătat 

intrigată de faptul că somația a fost trimisă pe numele fiicei sale și nu pe numele reprezentantului 

legal, cu atât mai mult cu cât în somație se precizează faptul că, în cazul nerespectării termenului 

de plată în 15 zile a sumei respective, minora ar trebui să suporte atât cheltuieli de judecată, cât și 

cheltuieli pentru executarea silită. În contextul ştirilor prezentate, Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală a transmis un comunicat prin care a informat că nu a transmis somația de 

plată pe numele minorei în vârstă de 6 ani, din județul Iași. Potrivit Mediafax, șeful Casei 

Judeţene pentru Asigurări de Sănătate Iaşi, domnul Radu Ţibichi, a declarat faptul că instituția pe 

care o conduce nu a greșit cu nimic: „Este vorba despre o minoră internată în spital, într-adevăr, 

în 2014. În timpul internării fetei, mama, în calitate de reprezentant legal, a mers cu copilul pentru 

a face nişte investigaţii în cadrul laboratorului din ambulatoriul unităţii medicale. Acolo, aceasta a 

semnat o declaraţie pe propria răspundere în care susţinea că minora nu ar fi fost internată în acel 

moment în spital, lucru neadevărat. Noi nu avem cum să decontăm de două ori aceleaşi servicii. 

Doamna în cauză este în culpă şi trebuie să îşi asume acest lucru”. De asemenea, Managerul 

Spitalului de Pediatrie Iași a anunțat faptul că a fost deschisă o anchetă internă în acest caz. 
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