
  
 
 
 
 
 
 
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din data de 27 şi 28.04.1999 

 
 
 

 
 
Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 27 aprilie 1999 între orele 9,00-12,00 şi în ziua de 28 aprilie 1999 
între orele 9,30-13,00, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind 
unele măsuri de îmbunătăţire ale asistenţei medicale de urgenţă 
prespitalicească. 

Cu acest proiect de lege au fost sesizate pentru dezbatere şi 
avizare în fond Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. În condiţiile în care cele 
două comisii nu s-au putut întruni în şedinţă comună, Comisia pentru 
sănătate şi familie a hotărât să analizeze propunerile formulate, pe 
marginea acestui proiect de lege, de către Serviciul de Ambulanţă a 
municipiului Bucureşti, Sindicatul medicilor Mediasan, Federaţia 
Ambulanţa şi Asociaţia Serviciilor de Ambulanţă România. Aceste 
organizaţii, mai sus menţionate, şi-au exprimat nemulţumirea pentru 
faptul că nu au fost consultate în momentul luării acestei iniţiative 
legislative. În principiu, aceste organisme sunt de acord cu necesitatea 
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legiferării colaborării între Ministerul Sănătăţii şi Ministerul de Interne în 
cadrul intervenţiei la diverse tipuri de accidente (a mijloacelor de 
transport, de muncă, casnice, etc.) care se soldează, în multe cazuri, cu 
imobilizarea sau blocarea victimelor. Transferul parţial sau total al 
asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească la unităţile de pompieri 
militari este considerată o acţiune de “militarizare” a acestui sistem. 

Propunerile înaintate, de către acestea, au ca obiect 
consolidarea şi dezvoltarea sistemului de anunţare reciprocă şi întâlnire la 
locul accidentului prin încheierea unui protocol între Ministerul Sănătăţii 
şi Ministerul de Interne. Acest sistem funcţionează în prezent, cu bune 
rezultate, în municipiul Bucureşti numai în caz de incendii. Acest sistem 
ar trebui să fie extins şi pentru accidente şi calamităţi naturale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dep.dr.Ion Berciu 
 


