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 La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul dep.dr.Ion Berciu, 

preşedintele comisiei. 
Comisia a adoptat cu 15 voturi pentru următoarea ordine de 

zi: 
1. Discuţiile generale asupra proiectului de Lege privind 

unele măsuri de îmbunătăţire a asistenţei medicale de urgenţă 
prespitalicească. 

În deschiderea lucrărilor domnul dep.dr.Ion Berciu arată că, 
în prezent, în România nu există un cadru instituţional adecvat asigurării 
medicale de urgenţă prespitalicească, atunci când viaţa oamenilor sau 
funcţiile vitale ale acestora sunt puse în pericol de diverşi factori nocivi 
generaţi de incendii, explozii, avarii tehnologice, accidente de muncă, de 
trafic rutier, feroviar şi aviatic, calamităţi naturale sau alte dezastre.  
Sistemul actual nu permite un răspuns prompt şi calificat în situaţii de risc 
major pentru apărarea şi salvarea persoanelor blocate ori imobilizate în 
spaţii ostile vieţii, serviciile existente neavând posibilitatea să acopere 
întreaga gamă de solicitări a celor aflaţi în dificultate. 
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În continuare, doamna dep.dr.Bartoş Daniela arată că în 

considerarea situaţiei prezentate, precum şi a experienţei acumulate în 
multe  state ale lumii, precum  Anglia, Austria, Belgia, Franţa sau 
Germania s-a ajuns la concluzia experimentării unor noi modalităţi de 
soluţionare a problemei asigurării  asistenţei medicale de urgenţă prin 
înfiinţarea unor servicii cu dublă subordonare, la Ministerul de Interne şi 
la Ministerul Sănătăţii, care să funcţioneze pe principiul întâlnirii forţelor 
la locul  evnimentului.  Astfel, în urma apariţiei Hotărârii  Guvernului 
României nr.126/1993 privind  unele măsuri pentru reforma serviciilor 
medicale, Ministerul Sănătăţii  şi Ministerul de Interne au constituit, în 
mod experimental, în unele localităţi din mediul urban, staţii pilot 
(SMURD)  pentru asistenţă medicală de urgenţă şi descarcerare. 

Domnul dep.dr.Dragoş Liviu apreciază  că  din 
experimentele ce au avut loc a rezultat utilitatea şi oportunitatea 
generalizării experienţei cumulate, staţiile pentru asistenţă medicală de 
urgenţă şi descarcerare intervenind în 7-8% din totalul intervenţiilor de 
urgenţă din localităţi precum Tg.Mureş, Craiova, Timişoara, Cluj şi 
altele,  contribuind în mod substanţial, prin operativitate şi 
profesionalism, la reducerea mortalităţii în astfel de cazuri. 

În continuare domnul dep.dr.Dumitrean Bazil apreciază  că 
ideea centrală a prezentului proiect de lege o constituie reunirea într-un 
sistem a competenţelor  serviciilor de sănătate, a pompierilor militari şi a 
altor componente instituţionale cu atribuţii în domeniul  apărării vieţii 
oamenilor, în vederea creării unui cadru  optim păstrării şanselor de 
vindecare a victemelor. 

În acest sens, sincronizarea componenţei medicale care va 
asigura specialişti în asistenţa medicală de urgenţă,  ambulanţe, aparatură 
medicală, medicamente, necesare exercitării actului medical cu echipa de 
descărcare dotată cu mijloace specifice de ridicat, tăiat şi demolat, 
deservită de profesionişti antrenaţi în domeniul scoaterii victimelor din 
mediul ostil, va elimina arbitrariul şi disfuncţiile ce grevează în prezent 
succesul operaţiunilor de salvare a celor aflaţi în situaţii de risc major. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc arată că în cadrul acestui 
sistem trebuie înfiinţat un dispecerat special pentru clasificarea şi trierea 
cazurilor.  În acelaşi sens este necesară apelarea în aceste situaţii la 3 
tipuri de maşini de intervenţie specializate:  maşini de intervenţie 
superspecializate cu monotorizare, salvări  (pentru situaţiile curente) şi 
maşini tip taxi  (numai pentru deplasarea la spital).  O variantă ar  
reprezenta-o militarizarea sistemului de Ambulanţă, respectiv apelarea la 
personalul militar (poliţie, pompieri sau gardieni). 
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Domnul dep.dr.Ioniţă Nicu apreciază, în continuare că titlul 
proiectului de lege nu reflectă pe deplin obiectul tratat.  Deasemenea ar 
trebui extrase unele prevederi privind modul de colaborare între 
instituţiile statului, respectiv Ministerul Sănătăţii şi Ministerul de Interne. 

În finalul discuţiilor, domnul dep.dr.Ion Berciu  a propus 
reluarea acestor dezbateri  în viitoarea şedinţă cu participarea membrilor  
Comisiei pentru apărarea, ordine publică şi siguranţă naţională, care este 
de asemenea sesizată în fond cu acest proiect de lege. 

 
 

PREŞEDINTE 

Dep.dr.ION BERCIU 
  
 

  


