
BIROU PARLAMENTAR 

DEPUTAT IOAN DÎRZU 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.1, JUDEȚUL ALBA 

Întrebare 

Adresată:  Domnului Ludovic Orban, Prim-ministrul României 

      Domnului Nelu Tătaru, Ministrul Sănătății 

   

De către: Deputat Ioan Dîrzu 

    Deputat ales în circumscripția electorală nr.1 ALBA 

 

Obiectul întrebării:  Numirea unui chelner în funcția de director de spital 

 

Stimate Domnule Prim-ministru, 

Stimate Domnule Ministru, 

Conform Ordinului ministrului sănătății nr. 553/01.05.2020, domnul Gog Valentin         

Tiberiu a fost numit în funcția de director interimar al Spitalului Orășenesc Câmpeni în locul               

domnului Călin Ilie Bodea. 

Despre domnul Gog Valentin Tiberiu se reține faptul că a ocupat postul de chelner și               

șef de sală la un restaurant din orașul Câmpeni înainte de a deveni manager de spital și că a                   1

fost numit urmare a intervențiilor președintelui PNL Câmpeni. 

Decizia nemulțumește întreg colectivul de cadre medicale de la Spitalul Orășenesc           

Câmpeni deoarece persoana numită nu are studii necesare conducerii unui spital, a fost             2

numită strict pe criterii politice și într-un moment de plină pandemie cu Coronavirus.  

Statutul profesional al persoanei nou numite și revlta personalului medical face           

imposibilă asigurarea unui management eficient la nivelul Spitalului Orășenesc Câmpeni și           

poate pune în pericol viața și sănătatea pacienților.  

1 Preluat de pe    
https://www.mediafax.ro/social/primarul-din-campeni-revoltat-de-numirea-unui-fost-chelner-ca-manager-al-s
pitalului-orasului-a-studiat-la-scoala-vietii-19110574  
2 Preluat de pe    
https://a1.ro/video/antena-1/observator/revolta-a-medicilor-de-la-spitalul-din-campeni-judetul-alba-dupa-ce-
au-aflat-ca-un-fost-chelner-va-fi-noul-lor-manager-id986697.html.  
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În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din              

Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Care este temeiul legal în baza cărui a fost destituit din funcție domnul ec. Călin Ilie                

Bodea? 

2. De ce ați refuzat propunerea primarului orașului Câmpeni de prelungire a mandatului            

domnului Călin Ilie Bodea, având în vedere pregătirea profesională a domnului           

Bodea? 

3. Care este temeiul legal în baza căruia a fost numit în funcție domnul Gog Valentin               

Tiberiu? 

4. Dacă ministrul Sănătății cunoaște pregătirea profesională a domnului Gog Valentin          

Tiberiu? 

5. Dacă ministrul Sănătății apreciază că pregătire profesională a domnului Gog Valentin           

Tiberiu corespunde cu cerințele de ocupare a  funcției de manager de spital? 

6. Dacă, la nivelul Ministerului Sănătății, s-a intervenit din partea președintelui PNL           

Câmpeni sau a unor factori politici județeni pentru numirea în funcția de manager al              

Spitalului Orășenesc Câmpeni a domnului Gog Valentin Tiberiu sau a fost propria            

inițiativă a ministrului Sănătății? 

7. Cine sunt persoanele care i-au propus, direct sau indirect, domnului ministrul al            

Sănătății să-l numească pe domnul Gog Valentin Tiberiu în funcția de director al             

Spitalului Orășenesc Câmpeni? 

8. Dacă Ministerul Sănătății garantează că managementul domnului Gog Valentin         

Tiberiu nu va pune în pericol buna funcționare a spitalului, precum și siguranța și              

sănătatea pacienților? 

9. Dacă Ministerul Sănătății va lua vreo măsură vizavi de situația creată? 

 

Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD de Alba 

Ioan Dîrzu 

Palatul Parlam  Bucureşti 
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