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PROCES VERBAL 
al şedinţelor comisiei din zilele  de 10, 11  şi 12.05.2005 

 

 La lucrările comisiei  sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind absenţi 

motivat 2 deputaţi . 

 La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

- Dl.Ervin Zoltan Szekely, secretar de stat, Ministerul 

Sănătăţii . 

- Dl.senator Dan Cârlan, preşedintele Comisiei pentru 

administraţie publică din Senat. 

- Dl.dr.Radu Dop, consilier al Primului Ministru. 

- Dl.senator prof.dr.Dan Sabău, preşedinte, Comisia pentru 

sănătate, ecologie şi sport a Senatului României. 

- Dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu, vicepreşedinte, Comisia 

pentru sănătate, ecologie şi sport a Senatului României. 

- Doamna dr.Cristina Vladu, specialist în Sănătate Publică la 

Banca Mondială. 

- Dl.general Constantin Ilie, comandant Unitate Specială de 

Aviaţie, Ministerul Administraţiei şi Internelor. 

- Dl.general de brigadă I.Zamfir, şef adjunct al Inspectoratului 

General pentru Situaţii de Urgenţă. 
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- Dl.dr.Bogdan Opriţă, medic şef, UPU-SMURD, Spitalul 

Clinic de Urgenţă Floreasca. 

- Dl.dr.Ovidiu Cismaru, director, Serviciul de Ambulanţă 

Bucureşti. 

- Dl.prof.dr.Dan Mînăstireanu, Şeful Serviciului de Urgenţă, 

Spitalul Militar Central. 

- Dl.dr.Ştefan Bartha, consilier al ministrului sănătăţii. 

- Dl.dr.Vasile Cepoi, preşedinte - director general, Casa de 

Asigurări de Sănătate Iaşi. 

- Dl.dr.Emilian Imbri, medic şef, Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate . 

- Doamna dr.Diana Cimpoieşu, Şef UPU-SMURD Iaşi. 

- Dl.dr.Raed Arafat, Şeful Serviciului SMURD TG.Mureş. 

- Dl.dr.Marius Filip, Spitalul clinic universitar de urgenţă 

Bucureşti. 

 

Lucrările şedinţelor sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei care supune la vot  ordinea de zi. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Audieri privind propunerea legislativă privind Legea 

asistenţei medicale de urgenţă ( PLX 671/2004). 

2. Diverse. 

3. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi, comisia a procedat la audieri 

privind propunerea legislativă privind Legea asistenţei medicale de 

urgenţă ( PLX 671/2004), respinsă de Senat în şedinţa din 1 noiembrie 

2004. 
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În deschiderea lucrărilor, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei aduce mulţumiri invitaţilor, în special domnului senator 

prof.dr.Dan Sabău, preşedintele Comisiei pentru sănătate, ecologie şi 

sport a Senatului României şi domnului senator Dan Cârlan, preşedintele 

Comisiei pentru administraţie publică din Senat pentru participarea la 

audieri. Domnia sa precizează că, din punct de vedere legislativ, cele 2 

comisii de specialitate ale Parlamentului colaborează permanent pentru a 

avea acelaşi punct de vedere asupra propunerilor şi proiectelor de lege. 

După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , 

în calitate de iniţiator împreună cu membrii comisiei, propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului juridic adecvat 

pentru acordarea asistenţei medico-chirurgicale de urgenţă atât în unităţile 

sanitare de stat cât şi private. Serviciile speciale de asistenţă medicală de 

urgenţă salvamarul şi salvaminul sunt prezentate într-o secţiune separată. 

În propunere se face referire la transportul medical în cazurile de 

urgenţă medico-chirurgicale, detaliind sistemele de transport medical atât 

în cazurile de urgenţe medicale care necesită resuscitare şi terapie 

intensivă cât şi în cazul transporturilor aeriene şi navale. 

Pentru creşterea calităţii actului medical, se prevede încadrarea 

unităţilor sanitare care asigură asistenţa medicală de urgenţă cu medici – 

specialitatea de medicină de urgenţă, precum şi angajarea personalului 

paramedical care să poată participa la manevre de descarcerare şi prin 

ajutor medical. 

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

arată că, în urma unei discuţii cu dl.Ervin Szekely - secretar de stat în 

Ministerul Sănătăţii s-a stabilit că propunerea legislativă trebuie revizuită 

pentru a corespunde reglementărilor internaţionale în domeniu. În acest 

sens, audierile prezente reprezintă un prim contact cu specialiştii din 

domeniu.  
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În continuare acordă cuvântul invitaţilor. 

Dl.Ervin Szekely, secretar de stat , Ministerul Sănătăţii arată că 

este necesară reglementarea asistenţei medicale de urgenţă. Ministerul 

Sănătăţii nu a susţinut adoptarea propunerii legislative pentru că nu 

corespundea normelor Uniunii Europene din domeniu. Ministerul 

Sănătăţii doreşte să se elaboreze o reglementare adecvată pentru situaţiile 

de urgenţă specifice din România care să fie aliniată la cerinţele 

prevăzute în normele Uniunii Europene . Totodată, Ministerul Sănătăţii 

îşi oferă sprijinul pentru revizuirea totală a propunerii legislative pentru a 

se obţine o lege specifică bună şi funcţională. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei informează că 

iniţiativa acestor audieri aparţine dl.dep.Movilă Petre . 

Dl.dep.Movilă Petre mulţumeşte invitaţilor pentru faptul că sunt 

alături de echipa formată din membrii comisiei şi Ministerul Sănătăţii , în 

rezolvarea aspectului privind asistenţa medicală de urgenţă. În mod 

special mulţumeşte domnului senator Dan Cârlan, preşedintele Comisiei 

pentru administraţie publică şi domnului senator Dan Simionescu, 

vicepreşedintele Comisiei de administraţie publică a Senatului. Domnia 

sa arată că legea privind asistenţa medicală de urgenţă trebuie să 

corespundă necesităţilor din România şi să fie funcţională. Ca deputat de 

Iaşi, dl.dep.Movilă Petre arată că împreună cu dl.senator Dan Cârlan, au 

depus eforturi pentru înfiinţarea unui SMURD care să deservească zone 

întinse din judeţ.  

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine 

mulţumind , încă odată, domnului senator Dan Cârlan pentru participarea 

la audieri şi îşi exprimă speranţa, pe viitor, a unei colaborări fructuoase cu 

Comisia pentru administraţie publică a Senatului. Domnia sa precizează 

că, până în prezent, Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei 
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Deputaţilor are o colaborare foarte bună cu Comisia pentru administraţie 

publică a Camerei Deputaţilor. 

Dl.senator prof.dr.Dan Sabău, preşedinte, Comisia pentru 

sănătate, ecologie şi sport a Senatului României după ce mulţumeşte 

pentru invitaţia făcută, arată că audierile prezente sunt absolut necesare 

întrucât, în prezent, asistenţa de urgenţă ridică mari probleme, motiv 

pentru care Legea privind asistenţa medicală de urgenţă este necesară. 

Domnia sa doreşte ca rezultatul audierii să fie unul concret în 

sensul că elaborarea legii trebuie să fie corelată cu normele Uniunii 

Europene pentru a nu mai fi necesară modificarea acesteia. Toate 

articolele din propunerea legislativă trebuiesc discutate în spiritul 

reglementărilor Uniunii Europene .Dl.senator prof.dr.Dan Sabău apelează 

la invitaţi pentru a expune modelele altor ţări care pot ajuta la elaborarea 

unei legi bune, motivând că Legea privind asistenţa medicală de urgenţă 

este o lege fundamentală care vizează politica de sănătate în România. 

Domnia sa subliniază că urgenţa se adresează tuturor indivizilor 

indiferent că sunt sau nu asiguraţi şi indiferent de patologie, sex, vârstă 

sau stare socială. În acordarea asistenţei de urgenţă trebuie articulate toate 

organismele implicate ( Ministerul Sănătăţii , Ministerul Administraţiei şi 

Internelor). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că, cele 2 

comisii de specialitate ale Parlamentului doresc un model european şi, în 

acest sens, trebuie găsită formula de rezolvare a asigurării asistenţei 

medicale de urgenţă cu implicarea medicilor, jandarmilor şi pompierilor. 

Dl.dr.Radu Dop, consilier al Primului Ministru arată că medicina 

de urgenţă este un domeniu strategic şi, ca urmare, având în vedere 

dimensiunea euro-atlantică ţara noastră trebuie să se integreze în Uniunea 

Europeană . Serviciile de asistenţă de urgenţă trebuie să existe şi trebuie 

respectată integrarea reală a acestora atât pe verticală prin asistenţa de 
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urgenţă, cât şi pe orizontală prin sectoare şi sprijin pentru acţiuni 

comunitare. În prezent, există reglementări vis-a-vis de asistenţa de 

urgenţă , de exemplu legătura cu aquis-ul comunitar, dispeceratul ( apelul 

112) care încă nu este finalizat. 

Medicina de urgenţă trebuie să prindă toate sectoarele de activitate 

din toată ţara; în prezent, sunt zone izolate ( de exemplu zonele sudice şi 

estice ale ţării) care suferă din punct de vedere al asistenţei de urgenţă. 

Costurile implementării asistenţei de urgenţă sunt mari, dar efectele şi 

calitatea reduce costurile asistenţei medicale primare; standardele de 

calitate sunt statuate comunitar. 

În continuare, domnia sa arată că este vorba de o dimensiune în 

timp real şi, ca urmare, pentru a se face o finanţare corespunzătoare, 

asistenţa de urgenţă trebuie să aibă la dispoziţie multe date colectate şi 

stocate privind asistenţa de urgenţă, precum şi de transport. 

De asemenea, este nevoie de interoperabilitate cu medicina 

transfrontalieră. Un aspect important  se referă la regionalizarea unor 

centre pentru medicina de urgenţă cu concentrare de urgenţă care să 

asigure competenţa la maxim ( centre de nivel maxim). 

Dl.dr.Radu Dop arată că dl.Călin Tăriceanu, primul ministru al 

României se declară interesat de problema asigurării asistenţei de  

urgenţă, deoarece medicina de urgenţă trebuie să reprezinte servicii 

pentru integrarea nord-atlantică. 

Pentru a fi eficientă, legea trebuie să fie un model european şi 

trebuie să prevadă formarea profesională a personalului, prin universitate, 

perfecţionare postuniversitară şi pregătire continuă  în domeniul asistenţei 

de urgenţă, precum şi  monitorizarea calităţii profesionale a personalului 

medical. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că ideea 

integrării europene a legii este foarte importantă.  
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Referitor la  sistemul de formare profesională a personalului 

medical, domnia sa arată că la Facultatea de Medicină Oradea 

funcţionează disciplina urgenţe medico-chirurgicale şi un colegiu cu 

aceiaşi specialitate. 

Dl.general de brigadă I.Zamfir, şef adjunct al Inspectoratului 

General pentru Situaţii de Urgenţă îşi exprimă disponibilitatea la 

colaborare în domeniu. Domnia sa arată că în câteva judeţe din Ardeal 

funcţionează un sistem integrat ( cu SMURD Tg.Mureş) care trebuie 

extins în toată ţara, deoarece există resursele necesare; inspectoratul 

general pentru situaţii de urgenţă deţine un număr apreciabil de maşini de 

descarcerare cu care au participat la un număr mare de acţiuni împreună 

cu SMURD a căror solicitări reprezintă 49 % din totalul solicitărilor; de 

asemenea este în curs de derulare un curs de formatori de prim ajutor în 5 

centre de pregătire din România , cu parteneriat SUA. 

Dl.general Constantin Ilie, comandant Unitate Specială de Aviaţie, 

Ministerul Administraţiei şi Internelor arată că, în prezent, Unitatea 

Specială de Aviaţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor 

are experienţă în salvarea aeriană a accidentaţilor, în sensul ajungerii cât 

mai repede la locul accidentului; de când colaborează cu SMURD au 

constatat ce se poate face cu specialiştii, iar când au realizat acest 

minisistem de salvare aeriană au constatat că este gândit ca şi în celelalte 

ţări. 

În continuare, domnia sa apreciază că fără salvare aeriană  asistenţa 

medicală de urgenţă se desfăşoară, după caz, foarte greu. De aceea 

consideră că, în România, este nevoie de crearea mai multor centre 

speciale de salvare aeriană  pentru a se putea acoperi tot teritoriul ţării la 

nivel de intervenţie primară; de multe ori s-a constatat că lipsa unui 

helicopter a periclitat viaţa accidentatului. 
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În final, dl.general Constantin Ilie apreciază că este nevoie şi de 

unitatea de salvare aeriană în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi, 

ca urmare, îşi exprimă disponibilitatea de a colabora cu celelalte 

organisme implicate. 

Dl.dr.Vasile Cepoi, preşedinte - director general, Casa de 

Asigurări de Sănătate Iaşi apreciază că dezbaterea propunerii legislative 

este foarte importantă deoarece reprezintă o lege fundamentală în 

asigurarea asistenţei medicale din România. Domnia sa arată că la Iaşi, în 

lipsa unei baze legislative, se continuă reforma în acest sector de 

activitate prin înfiinţarea unei unităţi SMURD . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine 

precizând că promovarea legii trebuie să se facă în cel mai scurt timp. În 

acest sens se va distribui fiecărui invitat un proiect de lege pe care să se 

facă propuneri concrete în termen de 7 zile, după care se va organiza o 

nouă discuţie în vederea elaborării propunerii legislative în formă finală. 

Dl.dr.Ştefan Bartha, consilier al ministrului sănătăţii consideră că 

Legea asistenţei medicale de urgenţă este foarte importantă pentru 

populaţie şi, ca urmare, trebuie să aibă un standard de calitate pentru a 

corespunde Uniunii Europene . medicina de urgenţă trebuie integrată cu 

celelalte unităţi de salvare aeriană, pompieri ( Ministerul Administraţiei şi 

Internelor, Ministerul Apărării Naţionale). 

Dl.dr.Raed Arafat, Şeful Serviciului SMURD TG.Mureş informează 

că deţine un raport al Comisiei de expertiză Uniunea Europeană asupra 

evaluării asistenţei medicale de urgenţă în România care arată că este 

deficitară. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine 

propunând ca raportul să fie multiplicat şi difuzat membrilor comisiei. 

Domnia sa propune ca dl.dr.Raed Arafat să expună concis punctul de 

vedere asupra propunerii legislative şi să facă propuneri scrise. 
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Dl.dr.Raed Arafat arată că sistemul de urgenţă are mai multe 

componente: 

- accesul cetăţeanului la un număr unic – 112 – care există dar 

trebuie reglementat prin lege. Există probleme semnificative privind 

operarea accesului şi funcţia accesului; o excepţie se înregistrează în 

judeţul Mureş unde există un sistem integrat – dispecerat 112, care 

transmite informaţia ( în funcţie de caz) unor centre ( tot prin 112) de 

pompieri, ambulanţe, unităţi de salvare aeriană. În celelalte zone unde 

funcţionează, în paralel, atât 112 cât şi 955, 961 se impune eliminarea 

ultimelor două numere atunci când se elaborează legea; 

- acordarea primului ajutor trebuie să se facă rapid de către cei 

care sunt mai aproape de accidentat; până acum au fost pompierii. În 

judeţul Mureş sunt situaţii, în mediul rural, în care vin la locul 

accidentului echipe care constată şi decid pe cine cheamă ( ambulanţe, 

pompieri, unităţi de salvare aeriană) şi care sunt finanţate de comunitatea 

respectivă. Aceste aspecte trebuie prevăzute în lege; 

- încadrarea acordării asistenţei de urgenţă într-un timp foarte 

scurt este un alt aspect care trebuie reglementat în lege. Defibrilarea 

semiautomată a accidentatului trebuie făcută în primele 3 – 4 minute. 

Aparatul  de defibrilare, un aparat care decide corect 100 %, poate fi 

folosit şi de pompierii care vin la locul accidentului; 

- asistenţa medicală de urgenţă calificată este considerată în 

multe ţări ca prim ajutor deoarece sunt limitate atribuţiile. În prezent, în 

România, sunt considerate ca prim ajutor şi consultaţiile la domiciliu care 

îmbracă două aspecte: 

a) ambulanţa pentru asistenţa medicală a bolnavului 

necritic şi critic; 
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b) structura specializată formată din echipaje SMURD    

( ambulanţă – pompieri) care formează o echipă integrată ce iese numai la 

cazurile critice. 

Legea trebuie să cuprindă toate tehnicile folosite pentru asistenţa 

de urgenţă, toate mijloacele specifice de transport, inclusiv cel aerian. 

Pe baza Legii nr.40/2004 care reglementează modul cum vor fi 

operate cele 2 elicoptere achiziţionate de Ministerul Sănătăţii, SMURD 

Tg.Mureş a ajuns la o colaborare strânsă cu Ministerul Administraţiei şi 

Internelor, în sensul că acest organism foloseşte cele 3 elicoptere proprii  

( ora de zbor fiind de 200 euro/oră) iar SMURD asigură cu asistenţa 

medicală. 

- o altă componentă se referă la locul unde se duce bolnavul. 

Ministerul Sănătăţii a propus regionalizarea prin înfiinţarea a 8 centre de 

urgenţă de gradul I, restul centrelor fiind de gradul II – IV în funcţie de 

resursele umane şi medicale din spital. Legea trebuie să cuprindă şi acest 

aspect. 

În continuare, dl.dr.Raed Arafat propune ca unele articole din 

propunerea legislativă existentă să fie modificate în conformitate cu 

Memorandumul de înţelegere între Ministerul Administraţiei şi 

Internelor, Ministerul Sănătăţii , Societatea de Medicină de Urgenţă şi 

Catastrofă din România, Federaţia Autorităţilor Locale Române şi 

Programul pentru Reformă şi Parteneriate Durabile, care prevede 

creşterea capacităţii de urgenţă prin implicarea pompierilor care acordă 

ajutor calificat accidentatului. În acest sens, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor a pregătit 25 de formatori în primul centru de pregătire; de 

asemenea au apărut şi primele manuale. Uniunea Europeană a apreciat că 

aceste centre de formare trebuiesc dezvoltate şi, în consecinţă, a hotărât 

finanţarea acestora. Între timp a existat şi o evaluare a unei comisii a 

Uniunii Europene care a vizitat servicii de ambulanţă, unităţi SMURD, 
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dispeceratul 112, unităţi de pompieri şi uzine chimice din judeţele Argeş, 

Vâlcea, Sibiu, Braşov, Prahova, Bucureşti pentru a evalua capacitatea  de 

intervenţie rapidă a României. Recomandările acestei comisii se referă la 

aspecte privind integrarea pompierilor civili cu cei militari, găsirea unei 

soluţii pentru operarea funcţională integrată ( pompieri, ambulanţă, 

jandarmi, unităţi de salvare aeriană, dispecerat 112); înfiinţarea unor 

centre operative împreună cu Institutul de Situaţii de Urgenţă pentru 

situaţii speciale; crearea de echipaje comune – ambulanţă – pompieri. 

Pe baza acestui raport şi a schimbărilor apărute trebuie să crească 

responsabilitatea pompierilor, care sunt coordonatori la intervenţiile 

majore de urgenţă. Legea trebuie să cuprindă aspecte medicale pure, iar 

asistenţa prespitalicească să fie integrată prin implicarea Ministerului 

Sănătăţii, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi comunitatea locală. 

O altă recomandare a comisiei europene se referă la specialitatea de 

medicină de urgenţă care trebuie să se facă prin rezidenţiat. În România , 

la această specialitate se intră fără rezidenţiat şi fără pregătire; un medic 

care a făcut 5 ani de ambulanţă sau UPU trebuie să dea examen pentru a 

deveni specialist  de medicină de urgenţă, diplomele obţinute fără examen 

trebuie retrase, aşa cum procedează şi Cehia. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine 

arătând că, la Facultatea de Medicină Oradea s-a dat examen pentru 

obţinerea specialităţii de medicină de urgenţă. Domnia sa doreşte ca 

dl.dr.Raed Arafat să expună clar situaţia menţionată mai sus. 

Dl.dr.Raed Arafat arată că, în prezent, în România există o 

specialitate de medicină de urgenţă care a pornit în anul 1995 cu 3 ani şi 

în anul 2000 cu 5 ani. În anul 1998 s-a aprobat obţinerea specialităţii în 

urma echivalării la locul de muncă prin examen, promovarea fiind de  

100 %. În consecinţă, în prezent, în urma echivalării ( deci fără o 

pregătire prealabilă) sunt mai mulţi medici specialişti în asistenţa de 
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urgenţă decât medici specialişti în asistenţa de urgenţă obţinută prin 

rezidenţiat. 

Pe de altă parte sunt medicii care obţin cea de-a doua specialitate şi 

care nu fac pregătirea reală în asistenţa de urgenţă ( de exemplu un medic 

din judeţul Neamţ care face a doua specialitate în medicina de urgenţă la 

SMURD Tg.Mureş, datorită faptului că trebuie să-şi exercite prima 

specialitate, efectuează orele pentru a doua specialitate la Spitalul din 

Neamţ şi nu la SMURD Tg.Mureş) .  

În acelaşi timp examinarea pentru obţinerea celei de-a doua 

specialităţi se face de către o comisie care nu cuprinde medici de 

specialitate în medicina de urgenţă ( de exemplu dacă preşedintele 

comisiei este cardiolog examinarea se va face , în principal, pe acest 

domeniu). Domnia sa afirmă că poate fi luat modelul din Belgia unde 

există diplomele de capacitate în medicina de urgenţă, candidaţii 

pregătindu-se pe module fără a deveni specialişti de medicina de urgenţă. 

Ulterior medicul poate obţine specialitatea prin rezidenţiat. Aceste 

diplome de capacitate în medicina de urgenţă sunt recunoscute de 

Societatea Europeană.  

În final, dl.Raed Arafat apreciază că şi în România trebuie 

reglementat acest aspect prin lege , preluând modelul belgian ( în Italia 

specialitatea în medicină de urgenţă este de 6 ani). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că, în 

prezent, în România, competenţele au fost înlocuite cu specialităţile. 

Domnia sa apreciază că acest aspect de formare profesională universitară 

şi postuniversitară trebuie gândit foarte bine în lege . De asemenea trebuie 

ca în elaborarea legii să se reflecteze asupra mijloacelor de acordare a 

asistenţei de urgenţă, prespitalicească, întrucât serviciul de ambulanţă nu 

poate  fi exclus, personalul medical de aici fiind confruntat cu cazurile de 

urgenţă. Nu este cazul să se facă afirmaţii că serviciul de ambulanţă nu 
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face faţă cazurilor de urgenţă, medicul a efectuat un stagiu şi poate 

rezolva cazurile respective. De asemenea există în facultăţi o disciplină 

de urgenţe medico-chirurgicale, există urgenţă în pediatrie, obstetrică-

ginecologie, etc. Există o şcoală foarte serioasă de medicină şi, ca urmare, 

domnia sa nu este de acord că medicii de urgenţă nu sunt pregătiţi. 

Dl.Raed Arafat regretă că a fost înţeles greşit deoarece nu s-a 

referit la asistenţa de urgenţă spitalicească , ci numai la cea 

prespitalicească. În acest sens afirmă că sunt colegi ai domniei sale care 

pot confirma cele afirmate mai sus  ( de exemplu afirmaţia unui 

preşedinte al comisiei  de examen „să-i lăsăm să ia examenele că au 

muncit”). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că trebuie 

să fim obiectivi, în sensul că medicii de pe ambulanţă sunt experimentaţi 

pentru că au lucrat, prin rotaţie,  şi în spital. Trebuie să luăm exemplul 

medicilor de medicina muncii pentru care s-a găsit o soluţie pentru 

obţinerea competenţei, motivarea fiind  numărul lor foarte mic; astfel, 

Ministerul Sănătăţii a creat posibilitatea ca în întreprinderi să existe o 

reţea de medicina muncii. Deci formarea este esenţială  şi ca urmare se 

pot face cursuri de pregătire pentru medicina de urgenţă. Domnia sa 

întreabă câţi specialişti de medicină de urgenţă s-au format în ultimii ani. 

Dl.Raed Arafat arată că în fiecare an se formează 60 – 70 de 

specialişti de medicină de urgenţă. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că 

printr-un calcul sumar în 5 ani se formează 300 de specialişti de medicină 

de urgenţă , ceea ce nu este suficient. Domnia sa consideră că acest aspect 

trebuie reglementat prin lege. 

Dl.Raed Arafat arată că a fost înţeles greşit pentru că nu doreşte 

renunţarea la Serviciul de Ambulanţă. În altă ordine de idei referindu-se 

la pregătirea profesională arată că , Comisia de urgenţă a Ministerului 
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Sănătăţii a găsit soluţia prin certificatul de formare a medicilor de 

medicină de urgenţă.  

Domnia sa consideră că trebuie să se elaboreze o lege permisibilă 

care să poată fi dezvoltată ulterior, dar care trebuie să cuprindă 

recomandările Uniunii Europene printre care colaborarea cu jandarmeria, 

pompieri, aviaţie. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei solicită ca în 

termen de 7 zile, dl.dr.Raed Arafat să înainteze propuneri scrise privind 

modificarea propunerii legislative. 

Dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu, vicepreşedinte, Comisia pentru 

sănătate, ecologie şi sport a Senatului României arată că promovarea 

legii este prioritară deoarece, până în prezent, bolnavul nu a beneficiat pe 

deplin de sistemul de asistenţă medicală de urgenţă. Domnia sa studiază 

sistemul din 1993 când necesarul de ambulanţe în Bucureşti era de 2.233 

şi a ajuns la concluzia că în elaborarea legii trebuie să pornească de la 

cine finanţează bugetul de stat sau Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate sau amândouă. Până în prezent toţi factorii implicaţi au 

considerat că Casa Naţională de Asigurări de Sănătate trebuie să finanţeze 

cu toate că nu are bani suficienţi, având în vedere deturnarea banilor din 

Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate  ( înfiinţat în 1999) 

şi limitarea cheltuielilor la 72.000 miliarde lei cu toate că se prognozează 

a se colecta 110.000 miliarde lei în anul 2005 . 

Pe de altă parte, statul român nu are bani pentru acest sistem care şi 

include formarea personalului medical, a staţiilor pilot etc. În acelaşi timp 

se pune întrebarea dacă statul român are dorinţa de a contracta credite  

externe şi dorinţa de a rezolva asistenţa medicală de urgenţă; domnia sa 

nu cunoaşte acest aspect şi nici dacă statul român are disponibilitatea de a 

finanţa unilateral sau chiar parţial asistenţa de urgenţă. 
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Din punct de vedere legislativ , în ultimii 12 ani s-au exarcebat 

lupte fratricide pe această temă. 

În ceea ce priveşte rolul serviciului de ambulanţă, acesta a fost 

redus la transport; „ se minte în acte” că serviciul de ambulanţă are 

dreptul să-şi formeze unităţi mobile; „ se minte ” că a crescut numărul 

transporturilor pentru dializaţi. Deci în condiţiile în care nu sunt bani nu 

se va realiza nimic. 

În anul 1999 s-a obţinut un credit extern pentru aparatură de înaltă 

performanţă şi nu numai. Dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu a sugerat 

înfiinţarea  unui departament care să urmărească acest credit extern în 

valoare de 780 milioane euro, ceea ce nu s-a realizat iar consecinţa a 

constat în schimbarea destinaţiei unor sume din acest credit extern; în 

acest sens au existat 6 acţiuni oneroase împotriva statului român. Rezultă 

din cele expuse că nu există o hotărâre politică pentru ‚sistemul de 

asistenţă de urgenţă. 

Din punct de vedere executiv s-a realizat reducerea termenului de 

intervenţie de la 25 minute la 16 minute; „atât deoarece parcurile de 

ambulanţe sunt îmbătrânite, iar cele 200 de ambulanţe primite în ultimii 2 

ani nu schimbă situaţia”. 

Referitor la înfiinţarea a o serie de unităţi ( exemplu unităţi de 

salvare aeriană) în diverse zone ale ţării sau a unei autorităţi la nivelul 

Ministerului Sănătăţii ( bugetată de Ministerul Sănătăţii ), domnia sa 

apreciază  că trebuie discutat dacă sunt necesare şi dacă da trebuie 

stabilite în lege care sunt acestea. 

În continuare, dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu arată că au existat o 

serie de interese şi vanităţi care au făcut rău sistemului sanitar. De 

exemplu legile sănătăţii au fost votate politic – Legea privind asistenţa de 

urgenţă a fost respinsă de Senat. În anul 2003 a apărut o ordonanţă de 

urgenţă a Guvernului privind repartizarea celor 2 elicoptere achiziţionate 
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de Ministerul Sănătăţii ; cel repartizat SMURD-ului Tg.Mureş a devenit 

operaţional pentru că  a existat o experienţă, pentru cel de la Spitalul 

Fundeni s-a construit un hangar şi helioport, iar acum spitalul este 

concesionat pe 49 de ani şi se pune problema dacă nu vor fi desfiinţate 

clinici ( exemplu Institutul inimii „C.C.Iliescu”) care fac activitate de 

vârf. 

Dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu, consideră că implicarea 

Ministerului Administraţiei şi Internelor în asistenţa de urgenţă este un 

lucru bun deoarece pe de o parte finanţează întreţinerea aparatelor şi a 

mijloacelor de transport, iar pe de altă parte, în acest sector de activitate 

există disciplină. 

În ceea ce priveşte întrebarea privind asigurarea asistenţei de 

urgenţă numai de Ministerul Sănătăţii sau împreună cu alte ministere, 

dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu vine cu un exemplu: în anul 1998 pentru 

folosirea unui elicopter de la Compania minieră Tg.Jiu, în cazul  unui 

accident, a fost nevoie de aprobare de la Bucureşti. 

În continuare, domnia sa afirmă că primul ministru acordă o 

importanţă tot mai mare înfiinţării unui Minister de Urgenţă. 

Propunerea legislativă trebuie îmbunătăţită, Ministerul Sănătăţii 

trebuie să se pronunţe clar dacă poate obţine o hotărâre de finanţare de la 

bugetul de stat ( hotărârea definitivă aparţinând Ministerului  Finanţelor 

Publice ). 

În final, dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu apreciază că dacă medicii 

nu răspund la ce vor, dacă comisiile de specialitate nu găsesc răspunsuri 

la toate problemele ridicate sistemul sanitar „ va trăi într-o agonie”. 

Dl.senator Dan Cârlan apreciază că la nivelul primului ministru 

există voinţă politică pentru rezolvarea asistenţei medicale de urgenţă. 

De altfel „ce se întâmplă la poarta spitalului ne interesează pe toţi”. 

Legea trebuie promovată şi trebuie să cuprindă prevederi privind 
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parteneriatul Ministerul Sănătăţii cu Ministerul Administraţiei şi 

Internelor, pompieri, comunităţi locale, fiecare cu finanţare parţială. Din 

lege trebuie să reiasă clar că toate organismele implicate funcţionează 

într-un sistem integrat eficient. Ca senator de Iaşi s-a implicat în 

înfiinţarea unei unităţi SMURD după modelul SMURD Tg.Mureş alături 

de dl.dep.Movilă Petre şi cu sprijinul primăriei şi a consiliilor locale. S-a 

obţinut un elicopter care a şi participat la o acţiune de salvare a unui nou-

născut. 

Domnia sa încheie afirmând că animăzităţile, care sunt mai mult 

istorice, trebuie eliminate. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei consideră că 

depăşirea rivalităţilor şi imparţialitatea sunt lucruri foarte importante; 

parteneriatul este important , în primul rând, din punct de vedere al 

finanţării. SMURD-ul este o primă etapă în acordarea asistenţei de 

urgenţă, următoarea etapă fiind spitalul în funcţie de grad ( I – IV ). 

Problema care se pune este aceea de a ridica serviciul de ambulanţă, ca 

activitatea profesională, la un nivel superior pentru a se ajunge la o 

congruenţă cu SMURD şi nu la o rivalitate. „Deci ambulanţa să nu fie 

second hand”. 

Dl.dr.Ovidiu Cismaru, director, Serviciul de Ambulanţă Bucureşti 

arată că Serviciul de ambulanţă Bucureşti s-a înfiinţat în anul 1906; în 

anul 1965 România era prima ţară din lume în care a apărut specialitatea 

de urgenţe medico-chirurgicale, iar în 1995 Bucureştiul a fost primul oraş 

din România care a beneficiat de informatizarea dispeceratului. 

În ceea ce priveşte instruirea , aceasta se face pe nivele şi clase 

având medicina de pe ambulanţă şi medicina de asistenţă de urgenţă. 

Primul nivel se referă la informatizare care este realizată prin 

dispecerat 112. 
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Al doilea nivel se referă la pregătirea personalului care deserveşte 

ambulanţa şi a operatoarelor calificate care trebuie să pună întrebări 

medicale când se adresează solicitanţilor de ambulanţă. Din 1993, în 

Bucureşti, funcţionează o şcoală de ambulanţieri şi operatoare calificate. 

Al treilea nivel cuprinde asistenţii medicali de pe ambulanţe care, 

în prezent, sunt în număr redus, dar având în vedere că în alte sectoare de 

activitate medicală există un surplus, prin acordarea de facilităţi, aceştia  

s-ar putea orienta spre serviciul de ambulanţă. Domnia sa nu este de 

acord cu angajarea paramedicilor în serviciul de ambulanţă. 

Ultimul nivel cuprinde medicii; din  numărul total de 700 

medici/23 milioane pacienţi, un număr de 160 sunt medici specialişti, 68 

sunt specialişti în medicina de urgenţă, iar 472 sunt medici generalişti, 

pentru care va trebui să se găsească o soluţie ( eventual competenţa în 

medicina de urgenţă). Domnia sa consideră că, în prezent,  România nu-şi 

poate permite renunţarea la medicii generalişti de pe ambulanţe care 

constituie un filtru major pentru populaţie. Referitor la asistenţii medicali 

de urgenţă, în prezent, există un colegiu pentru formarea acestora  .  

În opinia dl.dr.Ovidiu Cismaru trebuie reglementate prin lege şi 

serviciile private de asistenţă de urgenţă. De asemenea trebuie avute în 

vedere şi situaţiile de dezastre , inundaţii etc. deoarece odată cu intrarea 

în sistemul euro-atlantic România va fi ţinta şi altor agresiuni. 

Referitor la defibrilarea pacientului de către serviciul de ambulanţă, 

domnia sa consideră că este necesar să se precizeze în lege reglementări 

stricte legate de procedură, instruire şi reinstruire a celui care o execută. 

Afecţiunile cardiovasculare care se regăsesc în legislaţia Uniunii 

Europene în domeniu trebuiesc reglementate şi în România. 

În prezent, apelul telefonic 112 se aplică experimental, în paralel cu 

numărul 961, deoarece soft-ul nu este dezvoltat şi adaptat la nivelul 

Uniunii Europene . Este prematur să se retragă instantaneu 961 deoarece 
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s-ar bloca activitatea, motiv pentru care s-a solicitat prelungirea cu 3 luni 

a hotărârii de Guvern. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază că, în 

anul 1965, România era prima ţară din lume în care apărea specialitatea 

de urgenţe medico-chirurgicale, deci şcoala românească de medicină este 

o şcoală prestigioasă şi cu dascăli de mare valoare. 

Dl.dr.Marius Filip, Spitalul clinic universitar de urgenţă Bucureşti 

arată că a participat la elaborarea propunerii legislative care este bună, dar 

lasă loc de îmbunătăţiri. Propunerea legislativă se referă la pregătire, 

formare şi colaborare cu comunitatea locală. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine 

arătând că propunerea legislativă este valoroasă şi a marcat o etapă, însă 

trebuie îmbunătăţită. 

Dl.dr.Marius Filip arată că prin modificarea şi completarea 

propunerii legislative trebuie să se pună accent pe moţiunea de 

cost/eficienţă. Domnia sa îşi oferă sprijinul pentru  îmbunătăţirea 

propunerii legislative. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei solicită 

dl.dr.Marius Filip să înainteze comisiei propuneri scrise. 

Doamna dr.Cristina Vladu, specialist în Sănătate Publică la Banca 

Mondială arată că în perioada 1997 – 1999 tehnicienii Băncii Mondiale 

au apreciat modelul SMURD Tg.Mureş şi, în consecinţă,  au început 

colaborarea printr-un proiect procesul de consolidare al parteneriatului 

medici-pompieri. 

În anul 2000 prin acordurile ministeriale , proiectul a fost anulat de 

doamna dr.Daniela Bartoş, fost ministru al sănătăţii. Acest proiect a fost 

reluat sub forma unui program care a început cu formarea de bază a 

pompierilor a căror cultură diferă, prin ordine şi disciplină, de cea a 

salvării. 
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În continuare, domnia sa apreciază că un sistem de asistenţă de 

urgenţă de bază este foarte important pentru că se adresează tuturor, 

indiferent dacă sunt asiguraţi sau nu. Acest sistem nu poate fi privat 

deoarece nu poate face asistenţă de urgenţă de vârf. Trebuie să existe ca 

un sistem public care deserveşte populaţia prin servicii eficiente. Modelul 

SMURD Tg.Mureş este eficient integrat, celelalte unităţi SMURD din 

ţară nu au integralitatea celui din Tg.Mureş. 

Doamna dr.Cristina Vladu apreciază că ar trebui monitorizate mai 

corect competenţele cheie ale echipelor şi ale organizaţiilor speciale care 

participă la asistenţa de urgenţă şi , totodată, ar trebui extins modelul 

SMURD Tg.Mureş, care este recunoscut în Europa şi care este cerut de 

cetăţeni. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că există 

modelul SMURD Tg.Mureş cu o experienţă pozitivă; „ îl extindem, dar în 

acelaşi timp acest model este numai un segment din lege şi ca atare 

trebuie analizate toate segmentele, inclusiv serviciile private de asistenţă 

de urgenţă care s-ar putea aplica în zona de cardiologie intervenţională , 

precum şi costurile” . 

Doamna dr.Diana Cimpoieşu, Şef UPU-SMURD Iaşi arată că este 

cadru didactic la Facultatea de Medicină şi Farmacie din Iaşi, disciplina 

de asistenţa de urgenţă din anul 1994.  

În opinia domniei sale, Legea trebuie să fie corelată cu 

reglementările Ministerului Educaţiei şi Cercetării  în domeniu privind 

formarea medicilor şi asistenţilor de medicină de urgenţă; specialitatea 

medicină de urgenţă s-a înfiinţat în 2000 – 2004 la Facultăţile de 

Medicină din Oradea, Iaşi, Tg.Mureş, însă există şi soluţii pentru 

formarea profesională fără scoaterea de la locul de muncă. Deci legea 

trebuie să soluţioneze aceste aspecte în aşa fel încât să fie favorabile 

medicilor de medicină de urgenţă ( în prezent, pentru că medicii nu se 
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regăsesc într-o specialitate, rata de plecare din sistemul de urgenţă este de 

50 %. Legea trebuie să prevadă stimulente financiare legale pentru a-i 

atrage către această meserie ( un număr redus de medici de terapie 

intensivă lucrează la urgenţă). 

În ceea ce priveşte ghidurile de practică profesională, domnia sa 

arată că, pentru a fi mai bine precizate, în prezent, se lucrează împreună 

cu Colegiul Medicilor din România , la evaluarea activităţii. 

Referitor la medicina de urgenţă din spitale, doamna dr.Diana 

Cimpoieşu consideră că trebuie întărită linia prespital-spital; există 

proiectul Băncii Mondiale care va aduce echipamente în 69 de spitale de 

urgenţă şi, ca urmare, trebuie gândit foarte bine cum se folosesc banii; 

pentru derularea proiectului este nevoie de specializarea personalului 

medical. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

întreabă cum vede domnia sa disciplina de medicină de urgenţă întrucât 

este o problemă esenţială; cel puţin 50 % din medici de pe ambulanţă 

pleacă pentru că vor să facă chirurgie sau medicina de urgenţă în spital. 

Medicii de pe ambulanţă sunt cointeresaţi întrucât ei  lucrează, prin 

rotaţie, şi în spital. 

Doamna dr.Diana Cimpoieşu răspunde că disciplina – medicina de 

urgenţă este cuprinsă în Nomenclatorul de specialităţi medicale . 

Referitor la medici domnia sa arată că, în prezent, majoritatea medicilor 

de urgenţă cu rezidenţiat lucrează în prespital; o parte lucrează cu 

pompierii, o mică parte în serviciul de ambulanţă şi marea majoritate în 

spital. La Bacău există un singur medic specialist în medicina de urgenţă, 

fapt care impune creşterea numărului rezidenţilor, a numărului privind 

competenţa în această specialitate. Va trebui să se atragă medici de 

medicină de urgenţă spre efectuarea de gărzi în prespital pentru că în 

acest fel capătă mai multă credibilitate ; este important să se cunoască 
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exact ce lucrează un medic de medicină de urgenţă. Mulţi dintre medicii 

de medicină de urgenţă care îşi desfăşoară activitatea în Centrul 

universitar Iaşi doresc să plece în spitale mai mici, însă până în prezent   

s-a reuşit găsirea unei soluţii de a fi menţinuţi, în sensul că împreună cu 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării se va încerca îmbunătăţirea curriculei    

( în prezent aceştia lucrează în prespital; etapa următoare va fi 

colaborarea cu ATI pentru a da asigurări că pacientul va fi rezolvat). 

Dl.dr.Emilian Imbri, medic şef, Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate arată că lipsa fondurilor din sănătate se explică prin scăderea 

permanentă, începând din 1999, a sumei alocată din bugetul de stat pentru 

sănătate ( 1,0 % - 0,6 % din PIB ). Pe de altă parte fondul Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate , care a crescut permanent 3 – 3,6 % din PIB a 

fost inclus în Fondul comun de asigurări pentru a se putea acoperi găurile 

din economie. Totuşi, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate s-a 

preocupat de asistenţa de urgenţă.  

Domnia sa speră ca legea privind asistenţa de urgenţă să 

lămurească clar între „delimitarea unui corp de elită care să ducă bolnavul 

în siguranţă la spital şi amestecul între urgenţa prespitalicească şi 

spitalicească”. Legea nu trebuie să cuprindă aspectele referitoare la 

organismele implicate în asistenţa de urgenţă ( salvamar, salvamont ) 

precum şi cele care pot face obiectul normelor de aplicare a legii. 

Referitor la posibilităţile de finanţare a medicinii de urgenţă, 

domnia sa informează că acestea sunt limitate prin Contractul-cadru; în 

situaţia în care se vor înfiinţa centre de asistenţă de urgenţă, Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate va încheia contracte cu acestea. 

 În final, dl.dr.Emilian Imbri afirmă că, Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate va înainta comisiei punctul de vedere financiar 

asupra medicinii de asistenţă de urgenţă. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că 

problema finanţării trebuie soluţionată în lege, pentru că medicina de 

urgenţă este publică fiind acordată atât asiguraţilor cât şi neasiguraţilor. 

Legea trebuie să cuprindă şi toate serviciile de acordare a asistenţei de 

urgenţă, de exemplu salvamar, salvamont, precum şi sistemele de 

transport medical. 

Dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu arată că, la Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate istoria se repetă. 

 În prezent, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate plăteşte 67 % 

din buget pentru servicii medicale efectuate de firmele private. În 

sistemul de urgenţă, intervenţia sistemului privat va decomprima sistemul 

public, ceea ce este un lucru bun ( în SUA 7,4 % din mijloacele de 

transport medical sunt private).  

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va putea finanţa medicina 

de urgenţă dacă se rezolvă independenţa fondului de asigurări de sănătate 

( estimarea colectării contribuţiilor la asigurări de sănătate este de 

106.000 miliarde lei).  

În continuare, domnia sa arată că aparatele de performanţă 

achiziţionate în sistemul privat sunt plătite de Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate, însă cele achiziţionate în sistemul public nu sunt 

plătite, ceea ce nu este normal. 

În opinia domnului senator în Legea privind asistenţa de urgenţă se 

poate construi orice, însă este normal să se cunoască care sunt 

posibilităţile de finanţare ale statului pentru acest sector de activitate 

medicală, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate neavând susţinerea 

financiară a unui sistem de urgenţă. 

Dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu propune întocmirea fişei fiscale a 

propunerii legislative privind asistenţa medicală de urgenţă. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei răspunde că 

propunerea legislativă are fişă fiscală.  

Referitor la aparatura de performanţă, problemă ridicată de 

antevorbitorul său, domnia sa arată că de 3 luni RMN şi tomograful de la 

Spitalul Militar Central Bucureşti sunt defecte, iar investigaţiile se fac în 

alte servicii, contra cost.  Este adevărat că Legea asigurărilor de sănătate 

prevede principiul subsidiarităţii şi solidarităţii, dar în cazul prezentat, nu 

se cunoaşte în baza căror principii sunt plătite aceste servicii; domnia sa 

solicită Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să verifice acest lucru şi 

totodată dacă în mod deliberat nu se găsesc bani pentru repararea 

aparaturii de performanţă de la Spitalul Militar Central Bucureşti. 

Dl.dr.Bogdan Opriţă, medic şef, UPU-SMURD, Spitalul Clinic de 

Urgenţă Floreasca arată că multe din reglementările din domeniu 

existente au creat şi creează probleme în asistenţa de urgenţă, fapt pentru 

care se impune o lege pentru asistenţa de urgenţă care să stabilească 

atribuţii clare, obligaţii şi drepturi, definirea clară a unor termeni, etc. În 

prezent, în România, în sistemul sanitar nu există o delimitare clară între 

urgenţa de bază şi urgenţa în general; până nu demult s-a crezut că 

unitatea SMURD înlocuieşte ambulanţa, ceea ce nu este adevărat, ambele 

fiind componente ale asistenţei de urgenţă. 

În elaborarea legii trebuie să se aibă în vedere faptul că o serie de 

organizaţii au legile lor proprii ( de exemplu salvamontul, salvamarul, 

Inspectoratul pentru situaţii de Urgenţă, etc.) şi ca atare legea nu trebuie 

să vină în contradicţie cu aceste reglementări. De asemenea, trebuie să se 

ţină cont şi de reglementările Uniunii Europene . 

Legea trebuie să reglementeze dispeceratul 112; la Bucureşti, 

dispeceratul primeşte mesajele de la bolnavi şi le transmit ambulanţei, 

pompierilor, unitatea de salvare aeriană, în timp ce la SMURD Tg.Mureş 

mesajele primite la dispecerat se comunică ambulanţei, pompierilor etc. 
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deoarece au un sediu comun. Domnia sa afirmă că nu consideră necesară 

veriga intermediară. 

De asemenea, în lege trebuie definit „prim ajutorul” medical şi 

nemedical. Totodată este necesar ca legea să stabilească centrele de 

maximă competenţă pe regiuni ( domnia sa consideră că sunt suficiente 8 

centre). 

Legea trebuie să reglementeze şi alte aspecte privind facilităţile 

acordate personalului medical din medicina de urgenţă, precum şi 

finanţarea care înseamnă voinţă politică. 

În final, domnia sa întreabă dacă legea va fi rescrisă sau modificată 

şi completată. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei răspunde că din 

punct de vedere a procedurii legislative, această lege va fi modificată şi 

completată după înaintarea de propuneri şi amendamente, în termen de 7 

zile. Domnia sa arată că elaborarea formei finale a propunerii legislative 

aparţine comisiei. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan afirmă că, până acum, nu credea în 

utilitatea acestei legi, deoarece în nici o altă ţară din Europa nu există o 

astfel de lege; în urma discuţiilor prezente consideră că este necesară 

această lege. Este nevoie de o delimitare conceptuală a urgenţelor majore 

de celelalte urgenţe majore. Legea trebuie să reglementeze  problema 

asistenţei de urgenţă în mod global şi nu direcţional ( de exemplu 

salvamarul, salvamontul). 

Domnia sa subliniază că asistenţa medicală de urgenţă este publică, 

nu privată şi este responsabilitatea integrală a statului. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu consideră că trebuie concepută o nouă 

lege, întrucât s-au ridicat o serie de probleme şi propune să se formeze un 

colectiv de lucru format din deputaţi, specialişti în domeniu şi 

administraţia locală . Domnia sa îşi exprimă regretul că „ nimeni din 
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medicina de urgenţă nu aminteşte rolul medicului de familie care este 

implicat în aceasta”. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu apreciază că asistenţa de urgenţă este o 

problemă politică. „Putem avea două atitudini: să dăm sănătăţii banii 

necesari întrucât contribuţia la asigurări de sănătate trebuie să urmeze 

bolnavul, în condiţiile în care în anul 2005 se colectează 110 miliarde lei, 

iar cheltuielile sunt limitate la 72 miliarde lei”. 

Domnia sa acuză Casa Naţională de Asigurări de Sănătate de 

imoralitate, pentru că nimeni din conducerea acestui organism nu şi-a dat 

demisia pe motiv că subfinanţarea sistemului îl împiedică să-şi exercite 

meseria. 

Referitor la ambulanţe, arată că , în condiţiile în care s-ar schimba 

parcul auto ar fi nevoie de 3.800 miliarde lei ( 3 % din bugetul Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate ). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei este de acord cu 

afirmaţia dl.dep.dr.Câmpanu Liviu , însă subliniază că demisia 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate e mai puţin 

rezonantă deoarece acesta  deţine funcţia de secretar de stat. 

Dl.dep.Movilă Petre arată că „ toţi colegii s-au pronunţat dar după 

ce se face legea să vedem cum finanţăm; în lege trebuie să stabilim 

componentele financiare” Sistemul de asistenţă medicală de urgenţă are 

segmente care nu se corelează bine, atât SMURD, cât şi UPU şi Serviciul 

de Ambulanţă. 

În opinia domniei sale, Comisia de urgenţă a Ministerului Sănătăţii 

este foarte importantă. 

În încheiere, dl.dep.Movilă Petre afirmă „ să facem pasul pozitiv 

de elaborare a legii şi să avem încredere în parteneriat”. 

Dl.dr.Vasile Cepoi arată că asistenţa de urgenţă nu este bine 

organizată şi nu sunt bine corelate segmentele din sistem; de asemenea 
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sistemul nu dispune de o dotare corespunzătoare şi lipseşte personalul 

calificat. Acestea sunt două motive pentru care trebuie să se promoveze 

Legea asistenţei medicale de urgenţă.  

Din punct de vedere al finanţării, aceasta este responsabilitatea 

statului şi nu a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . Totuşi, în 

opinia domniei sale şi „ Casa Naţională de Asigurări de Sănătate poate 

participa financiar dar numai de la o etapă încolo, pentru că e vorba de 

asiguraţi şi neasiguraţi”. 

Dl.dr.Raed Arafat arată că la Organizaţia Mondială a Sănătăţii se 

discută un document care prevede o recomandare privind obligativitatea 

înfiinţării serviciilor de urgenţă de bază; acest document nu exclude nici 

serviciile avansate.  

În continuare arată că serviciul de prim ajutor trebuie sprijinit 

financiar de stat. De asemenea afirmă că nu există un conflict între 

serviciul de ambulanţă şi SMURD, însă trebuie schimbată gândirea 

privind atribuţiile fiecărui segment implicat în asistenţa de urgenţă( 

pompieri, medici, jandarmi). Faptul că se recomandă defirbilatorul 

pseudomecanic înseamnă că e vorba şi de bolnavi cardiaci; în SUA primii 

care vin la locul accidentului sunt pompierii cu defibrilatorul, după 2 – 7 

minute vin medicii şi, dacă este cazul, unitatea de salvare aeriană. 

Domnia sa afirmă că în 15 – 20 ani, în România, se va ajunge la 

paramedicalizare, iar medicii de urgenţă vor rămâne cu urgenţele strict 

majore şi consultaţiile la domiciliu; conform unei statistici, ambulanţa de 

reanimare merge la 30% din cazuri, însă în realitate se deplasează la      

60 %. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine, 

întrebând dacă în echipajul de prim ajutor intră şi medicul şi asistentul 

medical şi dacă este bine ca defibrilatorul să fie folosit de pompier. 
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Dl.dr.Raed Arafat arată că echipajul de prim ajutor de bază nu 

cuprinde personal medical deoarece aceste cazuri sunt foarte puţine          

( SMURD Tg.Mureş a avut 7 cazuri şi s-au completat cu ambulanţa) iar 

dispecerii care răspund la apel şi care au 3 luni de pregătire pot hotărî 

când este prim ajutor de bază. Pe măsură ce creşte nivelul accidentului 

este nevoie de personal medical. Dacă personalul medical ar participa şi 

în cazul serviciului de  prim ajutorul de bază ar creşte costul procedurii de 

acordare a asistenţei medicale de urgenţă . 

În urma audierilor şi discuţiilor, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei concluzionează următoarele: 

- Legea privind asistenţa medicală de urgenţă trebuie 

promovată în cel mai scurt timp. Este necesar ca aceasta să corespundă 

normelor Uniunii Europene şi să cuprindă toate segmentele de la serviciul 

de prim ajutor până la secţiunea de urgenţă din spital.  

- Legea asistenţei medicale de urgenţă este o lege deosebit de 

utilă, care vizează politica de sănătate în România şi se adresează întregii 

populaţii; respingerea propunerii legislative de către Senat, în vechea 

legislatură, a reprezentat doar o decizie de ordin politic, a luptei dintre o 

centralizare excesivă şi o descentralizare bună. 

- În deplin  acord cu Ministerul Sănătăţii, comisia a hotărât ca 

viitoarele dezbateri să aibă ca obiect iniţiativa legislativă, în forma 

existentă, care urmează să fie amendată cu propunerile care urmează să 

fie înaintate în termen de o lună; actuala propunere legislativă beneficiază 

şi de o fişă financiară. 

- În vederea integrării României în Uniunea Europeană este 

necesară asigurarea interoperabilităţii cu medicina transfrontalieră; pentru 

a permite această interoperabilitate, principalele segmente ale sistemului 

asistenţei medicale de urgenţă ( serviciile de prim ajutor, serviciile de 

ambulanţă şi spitalele) trebuiesc armonizate pentru a corespunde 
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cerinţelor europene; serviciile SMURD şi-au dovedit eficacitatea prin 

buna activitate desfăşurată; se impune ridicarea calităţii şi a competenţei 

serviciilor de ambulanţă în aşa fel încât să se ajungă la o congruenţă cu 

serviciul SMURD; astfel, este necesară ridicarea calităţii serviciilor UPU 

din cadrul spitalelor şi a centrelor medicale de urgenţă. 

- S-a constatat că numărul specialiştilor în medicina de 

urgenţă este total insuficient, restul medicilor  care lucrează pe ambulanţe 

fiind medici de alte specialităţi sau medici generalişti, pentru care, 

obligatoriu, trebuie să se găsească o soluţie de pregătire ( eventual 

competenţa în medicina de urgenţă) întrucât, în prezent, aceştia constituie 

un filtru major pentru populaţie; de asemenea, pentru acoperirea 

necesarului de asistenţi pentru medicina de urgenţă este necesară 

atragerea asistenţilor medicali de alte specialităţi medicale prin acordarea 

unor stimulente salariale. 

- Problema finanţării se poate soluţiona prin alinierea 

României la reglementările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii , astfel  în 

loc de 0,8 % din PIB de la bugetul de stat şi 3,0 % din PIB, reprezentând 

Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate , într-un viitor 

apropiat statul să aloce 6 % din PIB pentru sănătate, ca şi în celelalte ţări 

din Uniunea Europeană ; numai în aceste condiţii se poate vorbi de 

respectarea principiilor solidarităţii şi subsidiarităţii în acordarea 

asistenţei medicale de urgenţă . 

- De asemenea, legea trebuie să aibă în vedere şi soluţionarea 

unor situaţii deosebite deoarece, prin intrarea în sistemul euro-atlantic, 

România poate deveni ţinta şi altor agresiuni. 

 

La punctul doi al ordinii de zi , comisia a mai discutat şi alte 

probleme privind activitatea curentă. 
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La punctul trei al ordinii de zi, membrii comisiei au efectuat studiu 

individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor legislative aflate pe 

agenda de lucru a comisiei.  

 

În finalul lucrărilor, comisia a stabilit următoarea ordine de zi pe 

perioada 18 – 19.05.2005: 

1. Dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2005 pentru 

modificarea art.7 din Ordonanţa Guvernului nr.59/2004 privind măsuri de 

întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar  ( PLX 

174/2005). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii protecţiei muncii nr.90/1996         ( PLX 

171/2005). 

3. Audieri privind aplicarea legislaţiei referitoare la 

unităţile de asistenţă medico-socială, înfiinţate prin reorganizarea unor 

unităţi sanitare publice ( Legea nr.99/2004) şi a serviciilor de îngrijire 

social –medicală ( Ordonanţa Guvernului nr. 86/2004). 

4. Diverse. 

5. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM  
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