
 

 

Parlamentul României 

Camera Deputaților 

Grupul Parlamentar USR 

 

ÎNTREBARE 

 

Către: Primul ministru al României, Nicolae Ionel Ciucă  

De la: Ungureanu Emanuel 

Obiectul intrebarii: Au murit 5 oameni pe secția ATI a Spitalului Județean Mureș, infectați 

cu bacterii multirezistente! Cine răspunde de moartea lor? 

 

Domnule prim-ministru, au murit 5 cetățeni ai României, cu infecții severe, imediat după 

diferite intervenții chirurgicale, pe secția ATI din cadrul Spitalului Județean Mureș.  

 

Domnule prim ministru, în condițiile în care ministrul Sănătăţii se află în Cuba și instituțiile 

de control din Ministerul Sănătății sunt conduse de medici veterinari, vă solicit, în regim de 

urgență, realizarea unui control complex la Spitalul Județean Mureș printre intermediul 

Corpului de Control aflat în subordinea dumneavoastră care să analizeze următoarele: 

- foile de observație clinică generală ale pacienților decedați la nivelul secției ATI a Spitalului 

Județean Mureș în intervalul 1 ianuarie 2022-15 octombrie 2022 

A/USR/666/19.10.2022

andreea.dinu1
Typewritten Text
Nr.6570A/19.10.2022



- buletinele de analize elaborate de laboratorul de analize medicale în legătură cu aceste 

decese 

- registrele laboratorului de microbiologie pentru a vedea dacă au mai fost izolate bacterii pe 

secția ATI și alte secții ale Spitalului Județean Mureș  

- raportările infecțiilor nosocomiale pentru perioada Ianuarie 2021 până în prezent 

- activitatea structurii SPIAAM 

- registrele electronice unice de monitorizare a infecțiilor asociate asistenței medicale 

Vă rog să-mi transmiteți analiza Corpului de Control cu privire la statistica infecțiilor cu 

nosocomiale pe secția ATI dar și pe celelalte secții ale Spitalului Județean Mureș în perioada 

1 ianuarie 2021 până în 15 octombrie 2022. 

Vă rog domnule prim-ministru să transmiteți în mod expres rugămintea mea pentru Corpul de 

Control aflat la ordinul dumneavoastră, să verifice autorizația sanitară de funcționare a secției 

ATI a Spitalului Județean Mureș, cine a semnat pentru înființarea acestei secții ATI care nu 

îndeplinea condițiile minime pentru siguranța pacienților, cine sunt responsabilii și ce măsuri 

veți lua împotriva lor, concret. 

 

Vă mulțumesc și vă solicit răspunsul pentru întrebarea de mai sus în scris  

Cu stimă,  

Ungureanu Emanuel 




