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Către,
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii legislative
privind preluarea personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul
echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat ,potrivit legii,
aflate în finanţarea autorităţilor publice locale de pe raza judeţelor Arad, Hunedoara,
Maramureş, Mureş şi Sibiu, trimisă spre dezbatere pe fond, Comisiei pentru sănătate
și familie, Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului şi Comisiei
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu adresa nr. PL-x 751 din 18
februarie

2019 și înregistrat la

Comisia pentru sănătate și familie cu nr. 4c-

10/44/2019, la Comisia pentru administrație publică cu nr. 4c-7/43/2019, respectiv la
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu nr. 4c-15/145/2019.
În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din
categoria legilor organice.
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RAPORTUL COMUN
asupra propunerii legislative privind preluarea personalului angajat
cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD
specializate în acordarea primului-ajutor calificat ,potrivit legii,
aflate în finanţarea autorităţilor publice locale de pe raza judeţelor
Arad, Hunedoara, Maramureş, Mureş şi Sibiu

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia pentru sănătate și familie, Comisia pentru administrație publică și
amenajarea teritoriului și Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională, au fost sesizate spre dezbatere pe fond, cu propunerea legislativă privind
preluarea personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor
SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, potrivit legii, aflate
în finanţarea autorităţilor publice locale de pe raza judeţelor Arad, Hunedoara,
Maramureş, Mureş şi Sibiu, trimisă cu adresa nr. PLx 751/2018 din 18 februarie
2019.
Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 67/06.02.2019, a avizat favorabil
această propunere legislativă.
Consiliul Economic şi Social, conform avizului cu nr. 127/08.01.2019, a
avizat favorabil această propunere legislativă.
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale, conform avizului cu nr. 4c-6/145/13 martie 2019, a avizat favorabil
această propunere legislativă.

Comisia pentru muncă şi protecţie socială conform avizului cu nr. 4c-9/97
din 12 martie 2019 a avizat favorabil această propunere legislativă.
Comisia juridică, de disciplină și imunități, conform avizului din data de 12
martie 2019, a avizat favorabil această propunere legislativă.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare preluarea personalului cu
pregătire paramedică din cadrul echipajelor SMURD, specializate în acordarea
primului ajutor calificat potrivit legii, aflate în finanţarea autorităţilor de pe raza
judeţelor Arad, Hunedoara, Maramureş, Mureş şi Sibiu, cu statut de cadru militar de
către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă din judeţele menţionate, prin derogarea
de la art.40 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare. Astfel, efectivele
inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă ale judeţelor menţionate vor dobândi
personal cu înaltă experienţă şi se va asigura o mai bună intervenţie în cazul situaţiilor
de urgenţă
Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea legislativă face parte
din categoria legilor organice.
Camera Deputaților este Primă cameră sesizată, în conformitate cu
dispozițiile art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin.
(8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor trei
comisii sesizate în fond au examinat propunerea legislativă în şedinţe separate.
Membrii Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
au examinat propunerea legislativă în ședința din 19 martie 2019.
La lucrările Comisiei au fost prezenți, 23 de deputați, din totalul de 23 de
membri ai Comisiei.
În conformitate cu prevederile art. 55 din regulamentul Camerei Deputaților ,
republicat, cu modificările și completările ulterioare, la dezbateri a participat ca
invitat domnul colonel Cristian Radu, Prim – adjunct al Inspectoratului General pentru
Situații de Urgența din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au examinat inițiativa
legislativă în ședința din 26 martie 2019. La lucrările Comisiei au fost prezenți 19
deputați din totalul de 20 membri ai Comisiei. La dezbaterile din cadrul Comisiei,
în conformitate cu prevederile art. 55 din regulamentul Camerei Deputaților, a
participat domnul Dan Dumitrescu – secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății.
Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au
examinat propunerea legislativă în ședința din 26 martie 2019. Membrii Comisiei
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost prezenţi la ședință
conform listei de prezență.
În conformitate cu prevederile art. 55 din regulamentul Camerei Deputaților,
republicat, cu modificările și completările ulterioare, la dezbateri a participat ca
invitat domnul subsecretar de stat Mihai BOBESCU, din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne.
În urma dezbaterii, membrii celor trei Comisii au hotărât, cu unanimitate
de voturi să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea propunerii legislative
privind preluarea personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul

echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, potrivit legii,
aflate în finanţarea autorităţilor publice locale de pe raza judeţelor Arad,
Hunedoara, Maramureş, Mureş şi Sibiu – PLx 751//2018, cu amendamentele admise
redate în Anexa care face parte integranta din prezentul raport comun.
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Anexa PLx 715/2018
AMENDAMENTE

Nr.
Crt
1

ADMISE

Textul propunerii legislative

Forma propusă a amendamentului

Motivare

Propunerea legislativă
intitulată „Lege privind
preluarea personalului angajat cu pregătire
paramedicală din cadrul echipajelor SMURD
specializate în acordarea primului-ajutor calificat,
potrivit legii, aflate în finanțarea autorităților publice
locale de pe raza județelor Arad, Hunedoara,
Maramureș, Mureș și Sibiu”

„Lege privind aprobarea Programului-pilot
de preluare a personalului angajat cu
pregătire paramedicală din cadrul echipajelor
SMURD specializate în acordarea primuluiajutor
calificat,
aflate
în
finanțarea
autorităților administrației publice locale”

Modificarea titlului propunerii legislative
este necesară, astfel încât preluarea
personalului
angajat
cu
pregătire
paramedicală din cadrul echipajelor
SMURD
specializate
în
acordarea
primului-ajutor calificat să se realizeze prin
derularea unui program-pilot.

Autor: Comisiile
2

Art. 1 - (1) Prin derogare de la art. 40 din Legea
nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu
modificările și completările ulterioare, personalul cu
pregătire paramedicală din cadrul echipajelor
SMURD specializate în acordarea primului - ajutor
calificat, potrivit legii, aflate în finanțarea
autorităților publice locale de pe raza județelor Arad,
Hunedoara, Maramureș, Mureș și Sibiu se preia cu
statut de cadru militar de către inspectoratele pentru
situații de urgență din județele menționate.

„Art. 1 - (1) Prin derogare de la prevederile
art. 40 din Legea nr.80/1995 privind statutul
cadrelor militare, cu modificările și
completările
ulterioare,
personalul cu
pregătire paramedicală din cadrul echipajelor
SMURD specializate în acordarea primului ajutor calificat, potrivit legii, aflate în
finanțarea autorităților administrației publice
locale se preia cu statut de cadru militar –
subofițer de către inspectoratele pentru
situații de urgență în a căror zonă de
competență își desfășoară activitatea.”

(2) Personalul preluat potrivit prevederilor alin (1)
trebuie să îndeplinească următoarele condiții de
recrutare:
a) să își exprime acordul scris pentru dobândirea
calității de cadru militar;
b) să aibă cetățenia română și domiciliul în
România;
c) să cunoască limba română, scris și vorbit;

„(2) Personalul preluat potrivit prevederilor
alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele
condiții de recrutare:
a) să aibă cetățenia română și domiciliul în
România;
b) să cunoască limba română, scris și vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
d) să fie declarat „apt” la evaluarea

Modificarea este necesară pentru claritatea
textului normativ și pentru instituirea
condiționării demersului de solicitarea
personalului vizat. În consecință, este
necesară modificarea corespunzătoare și a
textului alin.(2).

d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
e) să fie declarat „apt” la evaluarea psihologică;

psihologică;
e) să fie declarat „apt” la evaluarea medicală
efectuată în aceleași condiții aplicabile
cadrelor militare în activitate din Ministerul
Afacerilor Interne;
f) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;
f) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;
g) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de g) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de
bacalaureat;
bacalaureat;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția
situației când a intervenit reabilitarea;
când a intervenit reabilitarea;
i)
să nu fie în curs de urmărire penală ori de
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de
judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
j) declarație pe propria răspundere că nu au j) să nu fi desfășurat activități de poliție
desfășurat activități de poliție politică, astfel cum politică, astfel cum sunt definite prin lege;
sunt definite prin lege;
k) să nu aibă calitatea de ofițer sau maistru militar în
rezervă și să nu fi fost trecut în rezervă în condițiile k) să nu aibă calitatea de ofițer sau maistru
art. 85 lit. a), d), i), j), k) sau ale art. 87 din Legea militar în rezervă și să nu fi fost trecut în Corectură de tehnică legislativă
rezervă în condițiile art. 85 alin. (1) lit. a), d),
80/1995 privind statutul cadrelor militare.
i), j), k) sau ale art. 87 din Legea nr.80/1995,
cu modificările şi completările ulterioare;
l) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică
sau să nu le fi încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7
ani.”
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Art. 2 - (1) Prin derogare de la prevederile art. 31 din
Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și
gradaților
profesioniști,
cu
modificările
și
completările ulterioare, personalul cu pregătire
paramedicală din cadrul echipajelor SMURD
specializate în acordarea primului - ajutor calificat
potrivit legii, altul decât cel prevăzut la art. l, aflate în
finanțarea autorităților publice locale de pe raza
județelor Arad, Hunedoara, Maramureș, Mureș și
Sibiu se preia cu statut de soldat profesionist la
inspectoratele pentru situații de urgență din județele
menționate.

Autor: Comisiile
„Art. 2 - (1) Prin derogare de la prevederile
art. 31 din Legea nr. 384/2006 privind statutul
soldaților și gradaților profesioniști, cu
modificările
și completările
ulterioare,
personalul cu pregătire paramedicală din
cadrul echipajelor SMURD specializate în
acordarea primului - ajutor calificat, potrivit
legii, care nu îndeplinește condițiile prevăzute
la art. 1 alin. (2) lit. g), aflat în finanțarea
autorităților administrației publice locale se
preia cu statut de soldat profesionist de către
inspectoratele pentru situații de urgență în a
căror zonă de competență își desfășoară

Modificarea este necesară pentru claritatea
textului normativ și pentru instituirea
condiționării demersului de solicitarea
personalului vizat. În consecință, este
necesară modificarea corespunzătoare și a
textului alin.(2).

activitatea.”
(2) Personalul prevăzut la alin. (1) trebuie să „(2) Personalul prevăzut la alin.(1) trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:
îndeplinească următoarele condiții:
a) să își exprime acordul în scris pentru dobândirea
statutului de soldat profesionist;
b) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
c) să cunoască limba română, scris și vorbit;
d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
e) să fie declarat „apt” la evaluarea psihologică;

f) să aibă vârsta de minimum 18 ani;
g) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației
când a intervenit reabilitarea;
h) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată
pentru săvârșirea de infracțiuni;
i) declarație pe propria răspundere că nu au desfășurat
activități de poliție politică, astfel cum sunt definite
prin lege.

a) să aibă cetățenia română și domiciliul în
România;
b) să cunoască limba română, scris și vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
d) să fie declarat „apt” la evaluarea
psihologică;
e) să fie declarat „apt” la evaluarea medicală
efectuată în aceleași condiții aplicabile
soldaților și gradaților profesioniști în
activitate din Ministerul Afacerilor Interne;
f) să aibă vârsta de minimum 18 ani, împliniţi;
g) să nu aibă antecedente penale, cu excepția
situației când a intervenit reabilitarea;
h) să nu fie în curs de urmărire penală ori de
judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
i) să nu fi desfășurat activități de poliție
politică, astfel cum sunt definite prin lege;
j) să îndeplinească condițiile prevăzute în fișa
postului.”

4
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Autor: Comisiile
„Art.3 - Preluarea personalului prevăzut la Completarea este necesară pentru instituirea
art. 1 alin. (1) și art.2 alin. (1) se realizează la condiționării demersului de solicitarea
personalului vizat.
solicitarea scrisă a acestuia.
Art.4 - Personalului preluat în condițiile art. 1
alin. (1) și art.2 alin. (1) nu îi poate fi modificat
raportul de serviciu prin detașare, mutare,
împuternicire sau transfer timp de cel puțin 5
ani de la numirea în prima funcție, cu excepția
situației în care intervine reorganizarea
unității.”
Autor: Comisiile
Art. 3 - Statele de organizare ale inspectoratelor „Art. 5 - (1) Statele de organizare ale Modificarea textului este necesară pentru

pentru situații de urgență ale județelor Arad,
Hunedoara, Maramureș, Mureș și Sibiu se
suplimentează cu numărul de posturi necesar preluării
personalului în condițiile art. 1 şi art. 2, astfel încât să
se asigure constituirea completă a echipajelor de
intervenție.

6

7

Art. 4 - Prezenta lege are valabilitate până la preluarea
efectivă a personalului prevăzut la art. 1 și art. 2 de
către inspectoratele județene pentru situații de urgență
competente, care se va realiza în termen de cel mult 6
luni de la data intrării în vigoare, după care își
încetează efectele.

constituirii
complete
a
inspectoratelor pentru situații de urgență se asigurarea
posturilor
suplimentează cu numărul de posturi necesar echipajelor de intervenție
preluării personalului în condițiile art. 1 și art. necesare preluării personalului.
2, astfel încât să se asigure constituirea
completă a echipajelor de intervenție.
(2) Numărul de posturi necesar se asigură prin
suplimentarea numărului total de posturi
repartizat Ministerului Afacerilor Interne.”
Autor: Comisiile
„Art. 6 – Prevederile prezentei legi se aplică
personalului prevăzut la art. 1 alin. (1) și art.2
alin. (1) încadrat până cel târziu cu data de 31
decembrie 2018 în echipajele SMURD
specializate în acordarea primului - ajutor
calificat, potrivit legii, aflate în finanțarea
autorităților administrației publice locale.”
Autor: Comisiile
”Art. 7 - Sumele necesare finanțării măsurilor
stabilite prin prezenta lege se asigură din Corectură de tehnică legislativă
bugetul
anual
aprobat
potrivit
legii Renumerotarea articolelor
Ministerului Afacerilor Interne”
Autor: Deputat PSD Dorel Gheorghe CĂPRAR
„Art. 8 – (1) Prevederile art. 1-6 se aplică, în
program-pilot, personalului de pregătire
paramedicală din cadrul echipajelor SMURD
specializate în acordarea primului-ajutor
calificat, potrivit legii, aflate în finanțarea
autorităților administrației publice locale de pe
raza județelor Arad, Hunedoara, Maramureș,
Mureș și Sibiu.
(2) Programul-pilot prevăzut la alin. (1) se
desfășoară pe o durată de cel mult un an de la
data intrării în vigoare a prezentei legi.
Autor: Comisiile

Completarea textului normativ este necesară
pentru aplicarea dispozițiilor proiectului în
cadrul județelor menționate, în care au fost
identificate
dificultăți
în
finanțarea
echipajelor SMURD specializate în
acordarea primului - ajutor calificat, potrivit
legii.

