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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

     

Grupul Parlamentar al Uniunii Salvați România 
Birou Parlamentar Deputat Nicolae Daniel Popescu  

 

Nr. înreg. A/USR/285/22.06.2020 

 
 
Către:  Guvernul României,  
           Ministerul Afacerilor de Interne - Domnului Ministru de Interne Ion-Marcel VELA 
 
De la: Nicolae Daniel POPESCU  

Deputat USR în Circumscripția electorală nr. 43 – Diaspora 
             

ÎNTREBARE 
 
Obiectul întrebării: Confuzie macabră în vreme de pandemie la Spitalul Municipal din Câmpulung 
Moldovenesc.  

 
Stimate domnule ministru,  

 
În ziua de joi, 28 mai, pe raza comunei Vatra Moldovitei, în satul Paltinu, Petru Cramer a decedat 

în timp ce se afla la muncă în pădure. După ce l-a găsit fără semne vitale, familia a sunat la Poliție, la fața 
locului prezentându-se mai întâi un echipaj de Poliție din localitate, iar mai apoi, reprezentanții 
Serviciului Criminalistic. Deși, la fața locului se aflau copiii lui Petru Cramer care au confirmat datele 
personale ale decedatului, la Câmpulung Moldovenesc mortul a ajuns ca „persoană necunoscută”, iar în 
baza de date a spitalului se pare că nu exista numele acestuia. S-a decis că decedatul trebuie dus la 
morga Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc pentru autopsie, iar de aici, lucrurile încep să fie 
desprinse parcă dintr-un coșmar.  

Firul narativ al acestui accident incalificabil a fost pe larg relatat în mass-media, iar din conținutul 
acestuia reiese că familia Cramer a ajuns să își dezgroape tatăl pentru că, din cauze incalificabile,  acesta 
a fost  dat și înmormântat de altă familie. În cadrul investigației jurnalistice realizate este indicat și un 
număr de dosar întocmit de poliție 12845/27.05.2020,  iar familia persoanei decedate așteaptă cel puțin 
o informare asupra împrejurărilor în care s-a produs incidentul. 

Vă solicităm să ne răspundeți la următoarele întrebări : 
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1) Ce măsuri veți dispune pentru clarificarea situației expuse pe larg în textul investigației 
având ca obiect confuzia și eroarea comisă în cazul familiei Cramer ? 

2) Ce măsuri reparatorii veți dispune față de memoria celui decedat și pentru suferinţa morală 
pricinuită familiei celui decedat? Vă rog să ne indicați concret aceste măsuri. 

Vă rog să îmi comunicați de urgență în scris răspunsul dumneavoastră conform dispozițiilor 
art.198 al Regulamentului Camerei Deputaților, inclusiv pe adresa de e-mail daniel.popescu@cdep.ro.  

 
Cu deosebită considerație,  
 

 
Deputat 

Nicolae Daniel Popescu 
 

 




