
  
 
 
 
 
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din data de 8.04.1999 

 
 

 
 
 
Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 8.04.1999, între orele 10,00-12,00, având următoarea ordine de zi: 
1. Discuţii generale asupra proiectului de Lege privind unele 

măsuri de îmbunătăţire a asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească. 
În urma dezbaterilor generale s-a concluzionat că: 
1. În prezent, în România nu există un cadru instituţional 

adecvat asigurării medicale de urgenţă prespitalicească, atunci când viaţa 
oamenilor sau funcţiile vitale ale acestora sunt puse în pericol de diverşi 
factori nocivi. Aceşti factori nocivi sunt generaţi de incendii, explozii, 
accidente de muncă, accidente rutiere, calamităţi, etc. 

2. Serviciile existente nu au posibilitatea să acopere 
întreaga gamă de solicitări a celor aflaţi în dificultate. 

3. Pe baza experienţei acumulate în multe state 
dezvoltate ale lumii (Anglia, Belgia, Germania, USA, Canada, etc.) s-a 
ajuns la concluzia că este necesar un nou sistem de asigurare a asistenţei 
medicale de urgenţă prin înfiinţarea unor noi servicii cu dublă 
subordonare, la Ministerul de Interne şi la Ministerul Sănătăţii, care să 
funcţioneze pe principiul întâlnirii forţelor la locul evenimentului. 
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4. Din experimentele efectuate în câteva judeţe a rezultat 
că acţiunea comună a staţiilor pentru asistenţă medicală de urgenţă şi 
descarcerare a contribuit în mod substanţial, prin operativitate şi 
profesionalism, la reducerea mortalităţii. 

5. Sincronizarea componenţei medicale care va asigura 
specialişti, ambulanţe, aparatură, echipamente medicale şi medicamente 
necesare actului medical cu echipa de descarcerare dotată cu mijloace 
specifice de ridicat, tăiat şi demolat, deservită de profesionişti antrenaţi în 
domeniul scoaterii victimelor, va elimina arbitrariul şi disfuncţiile ce 
grevează în prezent succesul operaţiunilor de salvare a celor aflaţi în 
situaţii de risc major. 

6. Art.9 din Legea 121/1996 privind organizarea şi 
funcţionarea Corpului Pompierilor Militari, prevede astfel de activităţi de 
descarcerare şi de acordare a asistenţei de urgenţă medicală 
prespitalicească. 

La lucrările comisiei au participat un număr de 15 deputaţi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     PREŞEDINTE, 
 
     Dep.dr.Ion Berciu 


