
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţei Comisiei din ziua de 4.02.1998 

 
 
 
 La  lucrările comisiei sunt prezenţi 9 deputaţi fiind absenţi motivat 5 

deputaţi, după cum urmează:dr.Udrea Florian (independent), dr.Cândea Vasile 
(Grupul Parlamentar al PDSR), dr. Dumitrean Bazil şi dr. Opriş Remus (Grupul 
Parlamentar al PNŢCD - Civic - Ecologist), prof.Raicu Romulus (Grupul 
Parlamentar al PUNR)  

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: dl.dr.Nicolau S., director al 
Direcţiei de asistenă medicală din Ministerul Sănătăţii, dl.gen.ing.Crăciun I., 
comandantul Corpului pompierilor militari, dl.dr. Mănăstireanu D., director 
Ambulanţa Bucureşti, dl.dr.Arafat R., preşedintele SMURD Târgul Mureş.  La 
şedinţă a participat şi dl.dep. Tudor V., membru al Comisiei pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dr. Ion Berciu, preşedintele 
comisiei. 

Comisia a adoptat cu 9 voturi pentru următoarea ordine de zi: 
1.  Audierea  punctelor de vedere a unui număr de 4 invitaţi asupra 

proiectului de Lege privind unele măsuri de îmbunătăţire a 
asistenţei de urgenţă prespitalicească. 

2.  Discutarea şi avizarea proiectului de Lege pentru  aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.34/1998 privind majorarea salariilor 
personalului din unităţile sanitare. 

3.  Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
La punctul nr.1 al ordinei de zi în urma audierilor  s-au desprins 2 

puncte de vedere, după cum urmează:  
 
 
 
1.  constituirea în structura unităţilor de pompieri militari, a staţiilor de 

intervenţie pentru asistenţa medicală de urgenţă, punct de vedere 
susţinut de către reprezentanţii SMURD şi Corpul pompierilor 
militari.  Aceştia consideră că staţiile de intrevenţie sunt 
complementare ambulanţelor ce deservesc asistenţa medicală de 
urgenţă prestalicească. 
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2.  neacceptarea constituirii în structura unităţilor de pompieri militari, 
a staţiilor de intervenţie, punct de vedere susţinut de reprezentanţii 
Ministerului Sănătăţii.  Pentru acordarea asistenţei medicale de 
urgenţă şi , Ministerul Sănătăţii consideră că, o bună colaborare cu 
Ministerul de Interne, se poate realiza prin protocoale între cele 
două ministere. 

                             În continuare dl.dep.Tudor propune amânarea dezbaterii 
proiectului de lege, întrucât  Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţa 
naţională este în aşteptarea punctelor de vedere ale Direcţiilor sanitare din 
MApN, MI, SRI, SPP, SIE, STS şi Direcţia medicală a Penitenciarelor. 
                            În urma audierilor  membrii comisiei au adresat întrebări 
legate de modul concret al desfăşurării activităţii staţiilor de intervenţie, de 
modul de finanţare al acestor staţii.  În finalul discuţiilor comisia a propus ca la 
următoarea şedinţă a comisiei să fie invitat dl.dr.Ion Brukcner, ministrul 
sănătăţii, pentru discuţii asupra iniţierii unui alt proiect de lege privind asistenţa 
medicală de urgenţă prespitalicească, care să cuprindă toate aspectele acordării 
asistenţei medicale de urgenţă (dezastre, calamităţi, accidente, războaie). 
                          La punctul nr.2 al ordinei de zi, în urma dezbaterii Ordonanţei 
Guvernului nr.34/1998, comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de 
lege numai în condiţiile majorării a salariilor de bază a personalului din unităţile 
sanitare cu 100%.  Comisia consideră că în situaţia actuală, chiar şi această 
majorare nu este pe deplin satisfăcătoare şi nu justifică responsabilitatea şi 
complexitatea activităţii desfăşurate de personalul medico-sanitar. 
                        La punctul nr.3 al ordinei de zi s-au discutat alte problemne 
curente ale activităţii comisiei (invitarea periodică a unor directori din 
Ministerul Sănătăţii, pentru informarea comisiei asupra actelor normative care 
se află în lucru la ministerul Sănătăţii). 
 
 
PREŞEDINTE, 
Dep.dr.ION BERCIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


