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RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege privind unele măsuri de îmbunătăţire a asistenţei

medicale de urgenţă prespitalicească

În urma examinării proiectului de Lege privind unele măsuri de îmbunătăţire a
asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească, în şedinţele din 5 martie 2002 şi
................2002, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi,
respectiv, Comisia pentru sănătate şi familie au hotărât, cu unanimitate de voturi, că acest
proiect de lege, care a fost adoptat de Senat la 11 septembrie 1997, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României, în prezent nu poate fi acceptat şi
propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea, pentru următoarele motive:

Proiectul de lege cuprinde o serie de măsuri în sarcina Ministerului Sănătăţii şi
Familiei, cât şi a Ministerului de Interne, în condiţiile în care Inspectoratul General al
Corpului Pompierilor Militari şi Comandamentul Protecţiei Civile erau, potrivit legii, în
subordinea acestui din urmă minister.

După adoptarea proiectului de lege de către Senat au intervenit însă noi
reglementări care fac inoperabile măsurile prevăzute în cuprinsul acestuia.

Astfel, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.291/2000 privind stabilirea de
măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea unor ministere, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.706 din 29 decembrie 2000, Comandamentul Protecţiei
Civile şi Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari din cadrul Ministerului
de Interne se organizează ca Inspectorat General pentru Situaţii de Urgenţă, organ de
specialitate al administraţiei publice centrale, demilitarizat, în subordinea Ministerului
Administraţiei Publice, având ca scop prevnirea şi înlăturarea efectelor dezastrelor. De
asemenea, în subordinea comună a autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene şi
a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, se organizează servicii publice
comunitare pentru situaţii de urgenţă, ca unităţi administrative.

Prin Hotărârea Guvernului nr.8/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Ministerului Administraţiei Publice, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.15 din 10 ianuarie 2001, la pct.12 al art.4 alin. (1) sunt prevăzute
principalele atribuţii în domeniul serviciilor comunitare pentru situaţii de urgenţă
(incendii, inundaţii, cutremure etc.).
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În Ordonanţa Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă sunt prevăzute
reglementări prin care aceste servicii, organizate în subordinea consiliilor judeţene,
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, consiliilor locale de la comune, oraşe,
municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti, asigură îndeplinirea atribuţiilor specifice
de protecţie civilă şi stingere a incendiilor, potrivit competenţelor atribuite prin legile în
vigoare. La art. 24 alin. (1) se menţionează că bunurile mobile şi imobile, proprietate
publică sau privată a statului, aflate în folosinţa Comandamentului Protecţiei Civile,
Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari şi structurilor subordonate
acestora se transmit din administrarea Ministerului de Interne în administrarea
Ministerului Administraţiei Publice – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă,
respectiv în administrarea serviciilor publice comunitare. Totodată, la art. 25 se
reglementează transferarea sau detaşarea, în interesul serviciului, a personalului încadrat
în marile unităţi, unităţile şi subunităţile de pompieri şi protecţie civilă în structurile
serviciilor publice comunitare profesioniste, Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă, instituţiilor şi unităţilor subordonate acestora.

Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul, cu nr.226/MRP din 19 ianuarie 2002, a
trimis Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională adresa Ministerului
Sănătăţii şi Familiei nr.DB 466/18. 01.2002, prin care îşi exprimă punctul de vedere
asupra proiectului de lege aflat în dezbatere. Pe această cale, se face cunoscut faptul că
asistenţa medicală de urgenţă este reglementată prin ordinele ministrului sănătăţii şi
familiei nr.923/1995, nr.508/1999 şi nr.595/2001, iar adoptarea proiectului de Lege
privind unele măsuri  de îmbunătăţire a asistenţei de urgenţă prespitalicească ar lăsa
impresia unei reglementări de nivel superior emisă în aplicarea a 3 reglementări de nivel
inferior, fapt ce ar contraveni prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative. În acest context, Ministerul Sănătăţii şi
Familiei propune fie elaborarea unei noi reglementări la nivel de ordin, fie elaborarea
unui proiect de lege care să cuprindă toate prevederile referitoare la asistenţa de urgenţă
prespitalicească integrată.

Prin obiectul şi conţinutul său, proiectul face parte din categoria legilor ordinare,
fiind aplicabile prevederile articolului 74 aliniatul (2) din Constituţia României.

p.PREŞEDINTE, PREŞEDINTE,
Marcu TUDOR Acad.Prof.Univ.Dr. Mircea IFRIM

SECRETAR, SECRETAR,
Ristea PRIBOI Ion BURNEI

Cons.dr. Petru Armean
Red.exp.Ţăranu M. Exp. Ana Georgescu
consult.Florescu M. Exp. George Marinescu
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Către
BIROUL  PERMANENT AL
CAMEREI  DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind unele
măsuri de îmbunătăţire a asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească, trimis comisiilor
spre dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr. 258 din 14 octombrie 1997.

La întocmirea raportului  comun comisiile au avut în vedere:
 Avizul Consiliului Legislativ nr.671/12.09.1997.

Avizul Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic nr.319/XVIII/6 din 22.10.1997.

De asemenea, s-a ţinut seama de punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii şi
Familiei, exprimat în adresa nr.DB 466 din 18.01.2002.

Prin obiectul şi conţinutul său, proiectul face parte din categoria legilor ordinare.

       p.PREŞEDINTE,                                       PREŞEDINTE,

              Marcu TUDOR       Acad.Prof.Univ.Dr. Mircea IFRIM

         

        SECRETAR, SECRETAR,

     Ristea PRIBOI Ion BURNEI


