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La lucrările comisiei sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind 

absent motivat domnul dep.drDumitrean Bazil (Grupul 
Parlamnetar al PNŢCD-Civic-Ecologist). 

Lucrările  şedinţei sunt conduse de domnul dep. 
Dr.Ion Berciu, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat cu 13 voturi pentru, următoarea 
ordine de zi: 

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

Domnul dep.dr.Ion Berciu arată că s-au înregistrat la 
comisie o serie de propuneri la proietul de lege  de la Serviciul 
de Ambulanţă a Municipiului Bucureşti, Sindicatul medicilor 
Mediasan, Federaţia Ambulanţa şi Asociaţia Serviciilor de 
Ambulanţă România.  Aceste  instituţii şi organizaţii mai sus 
menţionate consideră că, ar fi fost normal să fie consultate în 
momentul luării acestei iniţiative legislative, deoarece în cazul 
aplicării proiectului de lege, în forma actuală ar exista riscul  
unui raport dezechilibrat  beneficiu/cost. 
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Doamna dep.dr.Bartoş Daniela arată că aceste 
organisme sunt   de   acord   cu   necesitatea   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),  ce se soldează cu 
imobilizarea sau blocarea victimelor.  Acestea nu sunt de acord 
cu preluarea parţială sau în totalitate de către unităţile de 
pompieri a activităţii de acordare a asistenţei medicale de 
urgenţă prespitalicească. 

Domnia sa propune ca proiectul de lege să fie 
dezbătut împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională, care este sesizată în fond. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu consideră că înainte de 
dezbaterile comune asupra proiectului de lege, Comisia pentru 
sănătate trebuie să-şi formeze un punct de vedere clar şi cert.  
Consideră că, în acest sens, este  necesar să se discute toate 
amendamentele primite.  În continuare domnul dep.dr.Ion 
Berciu arată că instituţiile şi organismele mai sus menţionate 
consideră drept  "militarizare"  transferul parţial sau total a 
asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească la unităţile de 
pompieri.  Propunerea făcută de către acestea este sistemul  "de 
întâlnire la locul accidentului", prin închiderea unui protocol  de  
anunţare reciprocă între dispeceratele Serviciilor de Ambulanţă 
şi ale Pompierilor, în caz de accidente, incendii, dezastre.  
Motivarea pentru care se propune acest protocol este că, acest 
sistem deja funcţionează în Bucureşti în caz de incendii, 
rezultatele fiind foarte bune. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc arată că solictările 
pentru incendii cu încărcarea victimelor reprezintă aproximativ 
2% din totalul  solicitărilor pentru urgenţe majore.  Unităţile de 
Pompieri se vor implica şi în cazul accidentelor, dezastrelor, 
calamităţilor.  Domnia sa consideră că formarea unor echipe 
comune Ambulanţă şi Pompieri este benefică pentru asistenţa 
medicală de urgenţă prespitalicească, în sensul  intervenţiilor la 
un cost mai redus.  Conducătorii ambulanţelor trebuie să 
aparţină pompierilor, având în vedere că aceasta este cea mai 
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simplă metodă de a controla promptitudinea plecării şi  a 
modului de funcţionare din punct de vedere tehnic al sistemului. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu  arată că noul serviciu 
(Ambulanţă şi Pompieri) nu este  prevăzut pentru înlocuirea 
Staţiilor de Ambulanţă, ci doar pentru completarea spectrului de 
activitate în prespital şi ridicarea calităţii actului medical la 
bolnavi critici. 

Domnul dep.dr.Cândea Vasile arată că modelul 
Tg.Mureş funcţionează cu rezultate foarte bune.  În acest sistem 
înzestrarea cu ambulanţe, echipamente, aparatură medicală şi 
medicamente se realizează de către Ministerul Sănătăţii şi în 
limita posibilităţilor de Ministerul de Interne, respectiv Corpul 
de Pompieri Militari.  Înzestrarea cu autospeciale, utilaje şi 
echipamente specifice pentru descărcare se realizează de 
Ministerul de Interne, respectiv Corpul de Pompieri Militari. 

Domnul dep.dr.Udrea Florian arată că proiectul de 
lege nu prevede nimic despre modul de acreditare a unităţilor şi 
a personalului, în special al medicilor rezidenţi.  Care va fi 
statutul voluntarilor civili şi a studenţilor ?  Există posibilitatea 
ca  nu foarte mulţi specialişti de medicină de urgenţă să accepte 
astfel de posturi.  Această activitate este limitată ca volum  şi ca 
atare şi retribuţia acestora de către casele de asigurări va fi la un 
nivel mai scăzut. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu arată că, serviciul judeţean 
de Ambulanţă Braşov consideră că diferenţele calitative 
acordate de sistemul Tg.Mureş şi serviciul de Ambulanţă se 
datorează posibilităţilor tehnice de care dispun cele 2 instituţii.  
Subordonarea serviciilor de ambulanţă de către unităţile de 
pompieri exact în sectorul care defineşte urgenţele medicale de 
gradul O  se poate  traduce ca o desfiinţare a instituţiei  
"Ambulanţa".  Echipajele mixte nu fac decât să complice 
sistemul în mod inutil şi neproductiv.  Serviciul de Ambulanţă 
Braşov consideră că implementarea unui alt tip de sistem 
suprapus celui existent va cere un efort financiar deosebit, care 
ar putea fi utilizat pentru tehnologizarea ambulanţelor. 
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Domnul dep.dr.Ion Berciu  subliniază că expune 
punctul de vedere al Ambulanţei Braşov, pe care comisia îl 
poate analiza şi  poate sau nu să îl ia în considerare. 

La finalul dezbaterilor domnul dep.dr.Ion Berciu 
arată că directorii medicali din cadrul caselor de asigurări de 
sănătate ar trebui să fie medici primari. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc susţine punctul de 
vedere al domnului dep.dr.Ion Berciu şi subliniază că aceştia 
trebuie să fie cel puţin medici primari, deoarece este necesar să 
dispună de prezenţa oferită de gradul profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE, 
Dep.dr.ION BERCIU 
 
 

 
 
 

 
 
 


