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Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și efectuează o nouă anchetă la 
Spitalul Universitar de Urgență București în legătură cu concedierea 

asistentei medicale care a făcut greva foamei acum câteva luni, în legătură cu 
condițiile din unitatea spitalicească    

 
 
 
 

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și efectuează o nouă anchetă 

la Spitalul Universitar de Urgență București în legătură cu concedierea asistentei 

medicale care a făcut greva foamei acum câteva luni, în legătură cu condițiile din 

unitatea spitalicească. 

 

Mass-media a publicat, în 11 octombrie 2018, informația conform căreia 

asistenta Mariana Luceanu, care a făcut greva foamei alături de colegul său, Daniel 

Simion, în semn de protest față de condițiile improprii din Spitalul Universitar, a fost 

concediată. 

 

                Avocatul Poporului reamintește faptul că a efectuat o anchetă, în 23 august 

2018, după discuții avute la acea vreme cu asistenții medicali aflați în greva foamei. 

La finalul anchetei, în sala de ședințe a fost chemat și domnul Simion Daniel Petrică, 

însă reprezentanții spitalului nu au dorit să ia parte la această întrevedere. Domnul 

Simion Daniel a susținut că atât dumnealui cât și doamna Luceanu Mariana au 



renunțat la greva foamei, cel puțin până la finalizarea raportului de control al 

Corpului de Control al Ministrului Sănătății. De asemenea, a susținut în continuare 

că la nivelul Spitalului Universitar de Urgență București sunt o serie de nereguli, 

fără însă a prezenta vreo dovadă că a sesizat în scris conducerea spitalului sau alte 

organe abilitate cu privire la existența acestora. Față de cele discutate atât cu 

conducerea spitalului, cât și cu domnul Simion Daniel, a fost sesizat Corpul de 

control al Ministrului Sănătății, de către Domeniul Drepturile omului, egalitate de 

șanse între bărbați și femei, culte religioase și minorități naționale din cadrul 

Avocatului Poporului, cu solicitarea de a informa cu privire la rezultatul controlului 

efectuat. Până în prezent nu s-au primit informații din partea Corpului de 

Control al Ministrului Sănătății. 
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