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S I N T E Z A 
 

lucrărilor comisiei din zilele de 2,3,5 şi 6.07.1999  
 
 
 
 

 
Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

zilele de 2,3,5 şi 6.07.1999 între orele 9,00 – 13,00 având următoarea ordine 
de zi: 

1. Discuţii generale asupra proiectului de Lege privind 
unele măsuri de îmbunătăţire a asistenţei medicale de urgenţă 
prespitalicească (sesizare în fond). 

Comisia consideră că o abordare globală a asistenţei medicale 
de urgenţă ar fi benefică pentru actualizarea şi sintetizarea legislaţiei 
existente în acest domeniu medical. Astfel, prevederi având ca obiect această 
problematică se regăsesc în Legea nr.3/1978, Legea nr.121/1996, Legea 
145/1997, Legea nr.100/1998, H.G.nr.312/1999, Ord.ministrului sănătăţii 
nr.184/1999 ca şi în propunerile înaintate comisiei de către serviciile de 
ambulanţă, observaţii care converg spre o soluţie globală în domeniul 
asistenţei medicale de urgenţă integrate. 

 
 
 



În urma discuţiilor purtate de către comisie cu reprezentanţii 
Serviciului de Ambulanţă Bucureşti în ziua de 3.07.1999 s-a desprins 
aceeaşi concluzie şi anume că proiectul de lege privind unele măsuri de 
îmbunătăţire a asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească nu tratează 
decât un aspect al asistenţei medicale de urgenţă integrată şi ca urmare este 
necesară dezvoltarea acordării de urgenţă integrată la nivel naţional. 

Pe baza constatărilor din teren, referitoare la problemele grave 
de ordin material şi financiar al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti comisia 
consideră că este necesar să se amendeze proiectul de lege în sensul urilizării 
resurselor între toate nivelurile de acordare a asistenţei medicale de 
urgenţă:primar, secundar, terţiar şi servicii de ambulanţă. Asistenţa medicală 
de urgenţă se regăseşte ca o componentă în toate specialităţile medicale. 
Furnizarea de asistenţă medicală de urgenţă integrată, calificată(specializată 
în regim continuu, în comunitate, la locul accidentului, în unităţi sanitare 
ambulatorii şi în unităţi cu paturi trebuie să beneficieze de competenţe şi 
dotare tehnologică corespunzătoare nivelului certificat de competenţă. 

În urma discuţiilor purtate de către comisie cu reprezentanţii 
Ministerului Sănătăţii, Asociaţiei Medicilor din România şi Colegiului 
Medicilor din România în zilele de 2,3,5 şi 6.07.1999 comisia consideră că 
proiectul de lege trebuie restructurat pe capitole şi secţiuni distincte care 
trebuie să cuprindă Cap.I – Dispoziţii generale (definirea noţiunilor de 
asistenţă medicală, categorii de cazuri de urgenţă, Cap.II -–Personalul 
medical (medici, poliţişti, pompieri militari, pompieri voluntari, etc.) şi 
prevederi cu privire la însuşirea noţiunilor de “prim ajutor”, 
educaţie/perfecţionare profesională, etică profesională). 

Cap.III – Categorii de bolnavi (beneficiarii asistenţei medicale 
de urgenţă); 

Cap.IV – Transportul bolnavilor. În funcţie de gravitatea bolii şi 
a tipului de accident, transportul se face de către 3 tipuri de ambulanţe; 
ambulanţa tip SMURD, ambulanţa antişoc şi ambulanţa tip medicalizat care 
în situaţiile nejustificate să funcţioneze contra cost; 

Cap.V – Comunicaţii (interne, externe, dispecerat şi 
posibilitatea de a folosi, în caz de urgenţă, în zone izolate sistemele de reţele 
(telefon, radio) de Ministerul de Interne şi Ministerul Apărării Naţionale. 

Acest capitol trebuie să cuprindă şi un plan de dezastru intern şi 
extern; 

Cap.VI – Finanţare (de la bugetul de stat, CNAS şi bugetul 
consiliilor locale şi prevederi privind gestiunea resurselor); 



Cap.VII – Baza de date (dispecerat, centrul de calcul, 
registratura medicală, documentare IT, protocoale şi ghiduri de practică, 
confidenţialitatea actelor şi documentelor medicale); 

Cap.VIII – Dispoziţii finale – care să cuprindă responsabilităţi 
privind calitatea serviciilor, siguranţa actului medical, conducerea şi 
coordonarea serviciilor, educaţia pentru sănătate (prevenţia), condiţii de 
integrare europeană şi euro-atlantică şi cooperarea internaţională. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi. 
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