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Stimate Domnule Prim-Ministru Ludovic Orban, 

       

       Am asistat în ultimii ani la tragedii de propor#ii care puteau fi evitate dac" managerii 

institu#iilor publice puneau mai mare pre# pe siguran#a cet"#enilor. Din cauza instala#iilor electrice 

precare din cl"dirile spitalelor, !i-au pierdut via#a nou-n"scu#i !i bolnavi !i au fost r"ni#i medici !i 

asistente. În incendiul de la maternitatea Giule!ti au murit trei nou-n"scu#i !i al#i trei s-au stins la 

scurt timp din cauza r"nilor suferite, iar al#i cinci au suferit r"ni grave. Cauza incendiului a fost un 

scurtcircuit produs la priza la care era conectat aparatul de aer condi#ionat. 

            În incendiul de la sec#ia ATI a spitalului din Piatra Neam# !i-au pierdut via#a 12 persoane 

!i au fost grav r"ni#i al#i 5. Incendiul a pornit tot din cauza st"rii precare a instala#iei electrice, 

curmând vie#i !i provocând durere familiilor celor deceda#i. 

      În data de 22 noiembrie a izbucnit un incendiu de la o lamp" cu neon instalat" într-o toalet" 

la Spitalul CFR din Cluj-Napoca. Din fericire, nimeni nu a fost r"nit. 

             Domnule Prim-ministru, solicit Guvernului ca, prin hot"râre de guvern sau prin ordine de 

ministru, s" impune#i o verificare periodic" drastic" a tuturor instala#iilor electrice din toate 

cl"dirile institu#iilor publice, cu implicarea r"spunderii juridice a firmelor care fac verificarea. 
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Obliga#i toate institu#iile publice ca, în cl"dirile în care î!i desf"!oar" activitatea, s" contracteze cu 

firmele specializate verificarea acestor instala#ii. 

 

V" mul#umesc$  

Solicit r"spuns scris pe adresa: vlad.alexandrescu@senat.ro                                       

 

    

Data: 23.11.2020                                                                             Senator Vlad Alexandrescu  
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