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PROCES – VERBAL 
al şedinţelor de comisie din zilele de 2, 3, 5 şi 6.07.1999  

 
 
 
 
 

La lucrările comisiei din zilele de 2, 3, 5 şi 6 iulie 1999, care au 
avut loc în conformitate cu Hotărârea Biroului Permanent a Camerei 
Deputaţilor nr.6/1999 şi cu aprobarea acestuia, înregistrată sub 
nr.689/30.06.1999, nu s-au înregistrat absenţe. 

La lucrările comisiei au participat ca invitaţi următorii: 
- doamna dr.Oană Maria, medic coordonator la Serviciul 

de Ambulanţă al municipiului Bucureşti; 
- domnul dr.Radu Dop, preşedintele Comisiei pentru 

asistenţă medicală de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul dep.dr.Ion 

Berciu preşedintele Comisiei pentru sănătate şi familie. 
Comisia a votat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 
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1. Discuţii generale asupra proiectului de Lege privind 
unele măsuri de îmbunătăţire a asistenţei medicale de urgenţă 
prespitalicească.   

În deschiderea discuţiilor domnul dep.dr.Ion Berciu a ţinut să 
precizeze că prezentul proiect de lege a fost adoptat de către Senat încă din 
11 septembrie 1997, comisia fiind sesizată în fond în 14 octombrie 1997. 
Problematica cuprinsă în proiectul de lege acoperă numai o mică secvenţă 
din cadrul asistenţei medicale de urgenţă. O abordare globală a asistenţei 
medicale de urgenţă ar fi benefică pentru actualizarea, sinstetizarea şi 
armonizarea legislaţiei existente în acest domeniu. 

Prevederi având ca obiect această problematică se regăsesc 
cuprinse în Legea nr.3/1978 privind asigurarea sănătăţii populaţiei, 
Secţiunea I “Asistenţa medicală generală şi de urgenţă” art.125-128, Legea 
nr.121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului de Pompieri 
Militari, Legea nr.145/1997 privind asigurările sociale de sănătate, art.29 şi 
art.50, Legea nr.100/1998 privind asistenţa de sănătate publică (art.4 şi 
Anexa nr.1, Program nr.29), Hotărârea Guvernului nr.312/1999 pentru 
aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale 
în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pe anul 1999, Cap.IV 
“Serviciile medicale de urgenţă prespitaliceşti” şi Ordinul ministrului 
sănătăţii nr.189/1999 privind organizarea şi finanţarea programelor naţionale 
de sănătate (Anexa nr.26, Program nr.23 privind reabilitarea serviciilor de 
medicină de urgenţă integrată). 

Referindu-se la proiectul de lege în discuţie domnul 
dep.dr.Baranyi Francisc a arătat că au fost formulate propuneri din partea 
organismelor interesate cum ar fi serviciile de ambulanţă din Cluj, Covasna, 
Dolj, Tg.Mureş şi municipiul Bucureşti. La propunerea domniei sale, 
experţii comisiei au întocmit un tabel sintetic cuprinzând aceste observaţii. 
În marea lor majoritate aceste observaţii converg spre o soluţie globală în 
domeniul asistenţei medicale de urgenţă integrate. 

În sensul abordării globale a asistenţei medicale de urgenţă 
integrată a pledat şi doamna dr.Oană Maria de la Serviciul de Ambulanţă al 
municipiului Bucureşti, care a arătat că prin reglementările cuprinse în 
Legea nr.121/1996 şi Protocolul cu privire la anunţarea reciprocă între 
poliţie, pompieri şi serviciile de ambulanţă, în cazul accidentelor rutiere, 
incendiilor sau accidentelor ce necesită măsuri speciale de degajare a 
victimelor, încheiat între Ministerul Sănătăţii şi Ministerul de Interne, 
proiectul de lege în discuţie nu mai are obiect. Domnia sa a solicitat sprijin 
material şi logistic pentru susţinerea activităţii serviciilor de ambulanţă 
teritoriale. Problemele grave, de ordin material şi financiar, cu care se 
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confruntă în prezent serviciile teritoriale de ambulanţă reprezintă, în fapt, 
factorul determinant în apariţia şi dezvoltarea în teritoriu a serviciilor mobile 
de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD). 

În continuare domnul dep.dr.Dumitrean Bazil s-a pronunţat 
pentru amendarea prezentului proiect de lege, printr-o dezvoltare la nivelul 
asistenţei medicale de urgenţă, în capitole şi secţiuni distincte. În opinia 
domniei sale, titlul ar trebui să sintetizeze obiectul legii şi anume “Legea 
asistenţei medicale de urgenţă”.In  cadrul Capitolului I  “Dispoziţii generale” 
ar trebui definite noţiunile de asistenţă medicală de urgenţă ,caz de urgenţă 
medico-chirurgical şi scoaterea din starea de urgenţă (respectiv stabilizarea 
cazului). Acest capitol ar trebui să mai cuprindă o anexă cu toate categoriile 
de cazuri de urgenţă, sub forma unei liste. 

Capitolul II, care ar putea fi intitulat “Personalul medical” ,ar 
trebui să stabilească categoriile de personal implicat în asistenţa medicală de 
urgenţă, gradul de calificare al acestui personal şi modalităţile de acreditare. 
Personalul medical, indiferent de specializare, trebuie să aibă obligaţia de a 
acorda, în orice condiţii, asistenţă medicală de urgenţă în funcţie de 
competenţa sa. Refuzul privind acordarea asistenţei medicale de urgenţă 
trebuie aspru sancţionată. O categorie aparte trebuie să o constituie medicii 
specialişti atestaţi în specialitatea “asistenţă medicală de urgenţă”. Domnia 
sa a criticat ferm ordinul ministrului sănătăţii prin care orice medic 
generalist care a practicat 3 ani,poate obţine din oficiu specialitatea de 
asistenţă medicală de urgenţă. Acest capitol ar mai trebui să cuprindă şi alte 
persoane implicate în actul medical de asistenţă de urgenţă cum ar fi 
poliţiştii, pompierii militari, pompierii voluntari, etc. O secţiune în cadrul 
acestui capitol ar trebui să cuprindă prevederi cu privire la însuşirea 
noţiunilor de “prim ajutor” şi modalităţilor de aplicare a acestor cunoştiinţe. 

Un alt capitol (Capitolul III) ar trebui să cuprindă prevederi 
referitoare la categoriile de bolnavi, respectiv accidentaţi care beneficiază de 
asistenţă medicală de urgenţă. În prezent asistenţa medicală de urgenţă este 
gratuită şi garantată prin prevederile Constituţionale. Această asistenţă se 
acordă, în mod egal, atât persoanelor asigurate cât şi celor neasigurate prin 
prevederile Legii nr.145/1997. În perspectivă, finanţarea acestor servicii 
trebuie să fie asigurată din fondul de asigurări de sănătate. O altă problemă o 
constituie acordul persoanelor aflate în caz de urgenţă, vis-à-vis de aplicarea 
tratamentului medico-chirurgical. 

Un alt capitol va fi intitulat “Transportul bolnavilor” şi va 
cuprinde definirea noţiunii de “ambulanţă”, categoriile de mijloace de 
transport pentru asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi modul de 
organizare şi funcţionare a acestora. Aceste categorii de transport ar trebui să 
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acopere trei nivele de acordare a asistenţei medicale de urgenţă:servicii 
mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD), ambulanţe anti-şoc 
şi ambulanţe pentru transport medicalizat (care nu sunt urgenţe medicale şi 
care vor fi plătite de către solicitanţi). 

În continuare, legea ar mai trebui să cuprindă un capitol 
referitor la comunicaţii, un capitol privind organizarea bazei de date şi un 
capitol de “Dispoziţii tranzitorii şi finale”. În cadrul acestui ultim capitol 
trebuie reglementată iniţiativa privată, în acest domeniu, la un nivel minim 
standard de calitate şi competenţă. 

Un loc important în cadrul discuţiilor l-a avut intervenţia 
domnului dr.Radu Dop care a dorit să ofere un model cadru cuprinzând 
principiile care ar trebui să stea la baza unui proiect de lege al asistenţei 
medicale de urgenţă. În viziunea domniei sale asistenţa medicală de urgenţă 
este un model de integrare a serviciilor medicale care permite, în condiţii 
critice, creşterea accesului tuturor categoriilor de persoane la servicii 
medicale, în condiţiile optimizării resurselor şi scăderii costurilor, având 
drept obiectiv reducerea morbidităţii şi mortalităţii prin afecţiuni acute şi 
accidente. Modelele moderne permit o concentrare a resurselor şi 
competenţelor profesionale în centre de îngrijiri prin valorificarea la 
maximum a dotării tehnologice, în regim continuu. 

În această situaţie integrarea serviciilor medicale are loc pe 
două coordonate:integrare pe verticală şi integrare pe orizontală. Integrarea 
pe verticală permite o colaborare şi  coordonare a activităţii şi o utilizare a 
resurselor între toate nivelele asistenţei medicale de urgenţă:primar, 
secundar, terţiar şi servicii de ambulanţă. Integrarea pe orizontală permite o 
colaborare şi coordonare operaţională a activităţii personalului medical, a 
pompierilor, poliţiei şi voluntarilor instruiţi. Astfel organizată asistenţa 
medicală de urgenţă integrată asigură un flux permanent de informaţii, care 
însoţesc sau precedă pacientul, de la locul accidentului, pe întreg parcursul, 
până la unitatea care va acorda asistenţa medicală de specialitate, asigurând 
susţinerea maximă a funcţiilor vitale şi protecţia pacientului împotriva unor 
complicaţii evitabile. 

În ceea ce priveşte Programul Naţional de Pregătire Împotriva 
Dezastrelor, acesta beneficiază de organizarea, coordonarea şi calitatea 
serviciilor furnizate de sistemul asistenţei medicale de urgenţă în activitatea 
operaţională curentă. 

În urma discuţiilor prezentate mai sus ,care au avut loc la sediul 
Colegiului Medicilor din România şi la Serviciul de Ambulanţă al 
municipiului Bucureşti şi a aprecierilor făcute de către cei care au luat 
cuvântul, domnul dep.dr.Ion Berciu a propus şi comisia a fost de acord în 
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unanimitate, să se stabilească o echipă de lucru mixtă, care să aibă drept 
sarcină elaborarea de amendamente la proiectul de lege în discuţie. Această 
echipă va fi compusă din doamna dep.dr.Bartoş Daniela, domnul 
dep.dr.Baranyi Francisc, domnul dep.dr.Dumitrean Bazil şi domnul dr.Radu 
Dop. Acest material va avea menirea să completeze textul proiectului de 
lege şi va fi pus la dispoziţia Comisiei pentru sănătate şi familie până la 
următoarea sesiune de lucru a comisiei din luna august, pentru finalizarea 
dezbaterilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

DEP.DR.ION BERCIU 


