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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele de 10, 11   şi 12.05.2005 

 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua 

de 10.05.2005 între orele 14,00 – 18,30 , în ziua de 11.05.2005 între orele 

9,00 – 15,00 şi în ziua de 12.05.2005 între orele 9,00 – 12,00   având 

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. 

 

Lucrările comisiei au fost deschise de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei supunând la vot ordinea de zi care a fost aprobată în 

unanimitate. 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, distinşi 

senatori ai Comisiei pentru sănătate, ecologie şi sport şi ai Comisiei 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului ai Senatului 

României, reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, 

Administrator
Original



ai Unităţii Speciale de Aviaţie a Ministerului Administraţiei şi Internelor, 

directori ai serviciilor de ambulanţă şi şefi ai secţiilor UPU-SMURD. 

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei, în calitate de iniţiator, pentru continuarea procesului de 

implementare a reformei sanitare, în scopul îmbunătăţirii asistenţei 

medicale a populaţiei , este absolut necesară adoptarea şi punerea în 

practică a Legii asistenţei medicale de urgenţă. La ora actuală acest 

domeniu este  reglementat printr-o multitudine de acte normative precum 

hotărâri de Guvern, ordine de ministru care, de multe ori, sunt 

contradictorii sau nu acoperă tot domeniul de activitate al asistenţei 

medicale de urgenţă . 

 Asistenţa medicală de urgenţă trebuie să fie un model de integrare 

a serviciilor de asistenţă medicală atât spitaliceşti cât şi prespitaliceşti, 

care să permită în condiţii critice accesul  liber al populaţiei la servicii de 

specialitate, care să ducă în final la creşterea calităţii , optimizarea 

resurselor şi scăderea costurilor. Astfel, asistenţa medicală de urgenţă 

integrează în activitatea de îngrijire a cazurilor critice din punct de vedere 

vital toate nivelurile de asistenţă  primară, secundară şi terţiară  pentru a fi 

capabilă să asiste,  în regim continuu, prin unităţile sanitare ambulatorii, 

spitale sau la locul accidentului şi să colaboreze cu poliţia, pompierii, 

apărarea civilă şi echipele de voluntari. 

 Prezenta propunere legislativă urmăreşte crearea unui cadru juridic 

adecvat pentru acordarea asistenţei medico-chirurgicale de urgenţă având 

ca deziderat o lege modernă în acord cu cerinţele de integrare europeană. 

Astfel, unităţile sanitare care acordă servicii medicale de urgenţă pot să 

fie atât publice cât şi private , organizarea şi funcţionarea serviciilor de 

urgenţe medicale revenind  Ministerului Sănătăţii prin acte normative 

specifice.  

 2



Un capitol al legii conţine prevederi referitoare 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 , precum şi cele aeriene  şi navale, acolo 

unde este cazul. 

O secţiune aparte este dedicată serviciilor speciale de asistenţă 

medicală de urgenţă cum sunt salvamontul, salvamarul şi salvaminul. 

Pentru a putea concepe un sistem integrat de asistenţă medicală de 

urgenţă este prevăzută crearea unui serviciu de primire urgenţe şi 

dispecerat la nivelul spitalelor care reprezintă interfaţa cu serviciile de 

ambulanţă şi cele ambulatorii de specialitate. 

În scopul creşterii calităţii actului medical este prevăzut ca în 

sistemul asistenţei medico-chirurgicale să fie încadraţi medici cu 

specialitatea medicină de urgenţă , care vor urma periodic cursuri de 

perfecţionare şi evaluare. O noutate adusă de prezenta propunere 

legislativă în ceea ce priveşte personalul care acordă asistenţă de urgenţă 

se referă la personalul paramedical care are o altă pregătire de bază decât 

cea medico-sanitară şi care în urma unor cursuri de calificări pot participa 

la manevre de descarcerare şi prim ajutor medical. 

Pentru a se asigura o comunicare şi informare rapidă şi eficientă se 

prevede un număr unic pe ţară pentru apeluri de urgenţă la care accesul 

este gratuit şi necondiţionat .  

În ceea ce priveşte finanţarea serviciilor de urgenţă şi a 

transportului medical , aceasta urmează să se realizeze, după caz, de la 

bugetul de stat,  din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate , 

din fondul de asigurări pentru accidente de muncă, în funcţie de specificul 

cazurilor sau de terţe persoane care solicită în scop propriu asistenţa 

medicală de urgenţă. 
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Ministerului Sănătăţii , Ministerului Administraţiei şi Internelor şi 

Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei le revine sarcina, 

conform prevederilor prezentei iniţiative, de a elabora norme specifice de 

aplicare a legii. 

În urma audierilor şi a discuţiilor s-au desprins următoarele aspecte 

principale: 

- propunerea legislativă privind Legea asistenţei medicale de 

urgenţă este una din legile fundamentale care vizează politicile de 

sănătate din România; medicina de urgenţă se adresează tuturor 

cetăţenilor, indiferent dacă sunt sau nu asiguraţi, indiferent de patologie, 

de vârstă, sex, naţionalitate, religie sau stare socială; 

- începând cu anul 1993 s-a conturat un sistem de asistenţă 

medicală de urgenţă, la început experimental care, în prezent, 

funcţionează cu rezultate foarte bune; reglementarea propusă se 

suprapune dispoziţiilor legale existente în materie: Protocolul între 

Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul de Interne privind 

colaborarea în domeniul asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească şi 

al descarcerării nr.DB/9212 şi 299 din 6.08.2002, ordinul ministrului 

sănătăţii nr.270/2004 privind asistenţa medicală de urgenţă 

prespitalicească şi Memorandumul de înţelegere între Ministerul 

Administraţiei şi Internelor, Ministerul Sănătăţii , Societatea de Medicină 

de Urgenţă şi Catastrofă în România, Federaţia Autorităţilor Locale din 

România şi Programul pentru Reformă şi Parteneriate Durabile, semnat la 

7.04.2004; pentru punerea în aplicare a Memorandumului, a fost întocmit 

Planul de Acţiune pentru Serviciile de Urgenţă care prevede elaborarea 

unui ordin comun, de către ministrul administraţiei şi internelor şi 

ministrul sănătăţii; 

- medicina de urgenţă are incidenţă cu toate sectoarele de 

activitate şi trebuie să asigure întreg teritoriul ţării; de serviciile de 
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medicină de urgenţă trebuie să beneficieze şi locuitorii din zonele izolate; 

medicina de urgenţă este transfrontalieră şi impune regionalizarea unor 

centre de medicină de urgenţă care să asigure competenţă la maxim; 

pentru a se răspunde la orice intervenţie sub 20 de minute, este nevoie de 

înfiinţarea  a mai multor centre de medicină de urgenţă judicios amplasate 

în teritoriu, precum şi de dezvoltare a serviciilor speciale de transport 

aerian; Ministerul Sănătăţii a propus înfiinţarea a 8 centre regionale de 

categoria I, precum şi a altor centre de categoria II – IV, în funcţie de 

nivelul resurselor umane şi medicale din acele spitale; 

- apelurile de urgenţă trebuie să se efectueze prin serviciul 

telefonic unic 112, la care să se prelucreze informaţiile pentru fiecare 

segment ( ambulanţă, pompieri şi poliţie); paralelismul cu serviciile de 

apel 961 şi 955 trebuie analizat şi eventual eliminat; pentru municipiul 

Bucureşti, eliminarea serviciilor de apel 961 şi 955 ar crea, în prezent, 

grave confuzii; 

- acordarea primului ajutor trebuie să se facă, cu rapiditate, de 

către cei care se află cel mai aproape de pacient; în mediul rural, prin 

grija autorităţilor locale, este necesară înfiinţarea unor echipaje de 

transport medicalizat care să constate starea pacientului şi să decidă, în 

funcţie de situaţie, la cine se apelează; echipele de prim-ajutor sunt 

limitate în competenţe şi servicii şi de aceea se apelează , după caz, la 

ambulanţă sau echipajele SMURD; echipele de prim –ajutor, precum şi 

echipajele de pompieri trebuie să beneficieze de aparate de defibrilare 

semiautomată pentru a acţiona în cazurile de stop cardiac şi pentru a 

menţine în viaţă pacientul până la cel mai apropiat spital; 

- formarea profesională a specialiştilor în medicina de urgenţă 

este deosebit de importantă; în ultimii 5 ani au fost formaţi aproximativ 

300 de medici specialişti în medicina de urgenţă, număr total insuficient 

faţă de cerinţele actuale ale sistemului; lipsa acestor medici specialişti a 
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dus, în unele situaţii,  la echivalarea competenţei în medicina de urgenţă 

cu specialitatea în acest domeniu; în prezent, s-a renunţat la competenţe 

în favoarea specialităţii,  în facultăţile de medicină existând specialitatea 

de urgenţe medico-chirurgicale ; creşterea numărului şi a competenţei 

rezidenţilor în această specialitate reprezintă o necesitate  care trebuie 

corelată cu îmbunătăţirea curriculei; serviciile de ambulanţă au 

funcţionat, până în prezent, prin rotirea medicilor de la ambulanţă la 

spital şi invers; este necesar să se analizeze dacă medicii, care au făcut 

stagiu la ambulanţă sunt suficient pregătiţi să profeseze în medicina de 

urgenţă; totodată peste 50 % dintre medicii de medicină de urgenţă 

migrează către alte specialităţi şi, de aceea se impun măsuri urgente 

privind creşteri salariale semnificative ale personalului din acest 

domeniu; 

- sistemul de urgenţă de bază trebuie să fie cu precădere 

public deoarece sănătatea este un drept de care trebuie să beneficieze toţi 

cetăţenii; în acelaşi timp, sistemul de urgenţă privat poate depresuriza 

sistemul public;  sistemul de urgenţă privat poate reprezenta o soluţie în 

cazul cardiologiei intervenţionale; privatizarea trebuie făcută cu multă 

precauţie şi responsabilitate pentru a nu crea cazuri precum al Spitalului 

Clinic Fundeni , situaţie în care sunt puse în pericol existenţa clinicii de 

transplant şi a Institutului Inimii „C.C.Iliescu”; de asemenea, aparatura de 

înaltă performanţă nu trebuie îndreptată, cu precădere, spre sistemul de 

medicină de urgenţă privat; un exemplu, în acest sens,  îl reprezintă 

situaţia Spitalului Militar Central unde computerul tomograf şi aparatura 

RMN nu funcţionează de 3 luni, iar bolnavii sunt redirecţionaţi către alte 

unităţi sanitare; situaţia prezentată creează această suspiciune asupra unor 

defecţiuni deliberate; 

- organizarea şi funcţionarea sistemului de medicină de 

urgenţă depinde, în primul rând, de modul de finanţare care este o decizie 
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de ordin politic; în situaţia în care, an de an, alocaţiile bugetare pentru 

sănătate au scăzut iar Fondul  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate a fost „naţionalizat” prin emiterea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.150/2002, resursele financiare necesare funcţionării 

sistemului sunt practic inexistente; posibilităţile financiare ale Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate sunt limitate la contractele care 

urmează să se încheie cu centrele de medicină de urgenţă; trebuie 

identificate soluţii practice pentru scăderea presiunii financiare prin 

implicarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, a administraţiei 

locale, precum şi a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă. 

În urma acestor audieri şi discuţii s-au concluzionat următoarele 

aspecte: 

- 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 

cerinţelor europene; serviciile SMURD şi-au dovedit eficacitatea prin 

buna activitate desfăşurată; se impune ridicarea calităţii şi a competenţei 
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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.  

 

Din numărul total al membrilor comisiei ( 15 ) au absentat motivat  

dl.dep.Miron Mitrea ( Grup Parlamentar al PSD ) şi dl.dep.dr.Boeriu 

Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) . 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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