Sănătatea și învățământul,
prioritare în viziunea lui Cristian
Buican

Cu puțin timp în urmă. Deputatul liberal Cristian Buican a adresat o întrebare
ministrului Sănătății, Ion Bazac, prin care îi atrage atenția asupra faptului că în
județul Vâlcea, numărul de mașini înregistrat în parcul auto al Serviciului de
AmbulațăJudețean este mai mic decât cel necesar. „Astfel, dacă în momentul de Față ,
parcul auto al SAJ Vâlcea are în dotare un număr de 34 de ambulanțe, repartizate în 9
stații, substații și puncte de ambulanță, necesarul total la care SAJ Vâlcea nu ar mai
întâmpina dificultăți în desfășurarea activității este de 45 astfel de vehicule.
Planul de înzestrare a serviciilor de ambulanță, propus de guvernul liberal și aprobat
de parlament în anul 2008, cuprinde si repartiția unui număr de 11 ambulanțe județului
Vâlcea, primele mașini trebuind a fi repartizate conform programului în primul
trimestru al anului 2009, lucru care evident nu s-a întâmplat”, spune parlamentarul în
interpelarea sa. În fapt, deputatul dorește săscoatăîn evidențăfaptul că numărul
insuficient de ambulanțe pune în pericol buna desfășurare a activității Serviciului de
AmbulanțăVâlcea. De asemenea, deputatul Cristian Buican i-a cerut actualului ministru
al Sănătății săîi comunice care este viziunea ministerului pe care îl conduce asupra
înnoirii parcului auto existent, precum și data la care cele 11 ambulante vor ajunge
la Vâlcea.

De asemenea, Cristian Buican a luat atitudine, în calitate de parlamentar, și vizavi
de decizia ministrului Ecaterina Andronescu de a reduce numărul de ore de sport, și de
a înlocui profesorii de specialitate cu învățătorii, în cadrul învățământului primar.
În plus, el a depus în data de 16 martie 2009 și o întrebare ministrului Andronescu
prin care cerea lămuriri cu privire la acest aspect. „această decizie nu este în
concordanțăcu programul de guvernare al actualei coaliții de guvernământ, și nici cu
directivele europene”, a spus el. Mai mult, deputatul Cristian Buican a prezentat și o
declarație politică prin care a tratat același subiect, el adresându-se
parlamentarilor și în calitate de profesor. El le-a spus acestora că sănătatea și
educația sunt două dintre cele mai importante sectoare de activitate, iar reducerea
eficienței celor două domenii vor transforma România dintr-o țară prosperăîn curs de
dezvoltare, într-una înapoiată.

