
  
 
 
 
 
 
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din data de 9.06.1999 

 
 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 9 iunie 1999 între orele 14,00-16,30, având următoarea ordine de 
zi: 

1. Discuţii generale asupra proiectului de Lege privind 
unele măsuri de îmbunătăţire a asistenţei medicale de urgenţă 
prespitalicească. 

2. În Hotărârea Guvernului nr.312/1999 pentru aprobarea 
Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în 
cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pe anul 1999 s-a 
prevăzut ca 4% din fondul de asigurări sociale de sănătate să revină 
asistenţei medicale de urgenţă, în care se include şi asistenţa medicală 
prespitalicească. Pe de altă parte în Ordinul ministrului sănătăţii 
nr.189/1999, în cadrul programului nr.23 se prevede reabilitarea 
serviciilor de urgenţă integrată. Acest program este finanţat de la bugetul 
de stat, bugetul local şi din alte surse conform legii. Fondul de asigurări 
sociale de sănătate este prevăzut, conform acestui ordin, ca sursă de 
finanţare extrabugetară. Programul se referă şi  la asistenţa medicală de 
urgenţă în caz de dezastre, iar printre instituţiile cu responsabilităţi se 
regăseşte şi Staţia Centrală de Salvare şi staţiile judeţene de salvare. 

În Hotărârea Guvernului nr.312/1999, prin intermediul 
Contractului-cadru, plata serviciilor medicale de urgenţă pentru serviciile 
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de ambulanţă se face din Fondul de asigurări sociale de sănătate, iar 
pentru situaţiile în care asiguratul nu reprezintă un caz de urgenţă, plata 
serviciilor de urgenţă prespitalicească se suportă de la bugetul de stat, 
prin intermediul direcţiilor de sănătate publică. 

Preşedinţii consiliilor judeţene, în cadrul întâlnirii pe care au 
avut-o la Guvern, au susţinut în totalitate sistemul SMURD (Serviciul 
Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerate) care funcţionează cu bune 
rezultate în unele judeţe. S-a propus ca finanţarea acestui sistem de 
acordare a asistenţei medicale de urgenţă să se facă şi prin intermediul 
bugetelor locale. 

Prezentul proiect de Lege privind unele măsuri de 
îmbunătăţire a asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească, în opinia 
Comisiei pentru sănătate şi familie, reprezintă doar un scurt segment din 
cadrul asistenţei medicale de urgenţă care acoperă toate cazurile de 
îmbolnăviri sau accidente care pun în pericol iminent viaţa bolnavului şi 
prin care se acordă îngrijiri atât la locul accidentului sau al îmbolnăvirii 
cât şi în timpul transportului până la unităţile sanitare. 

Un alt aspect îl constituie reacţia staţiilor judeţene de salvare, 
provocată de acest proiect de lege. Aceste instituţii au înaintat o serie de 
propuneri privind soluţionarea globală a problematicii privind acordarea 
asistenţei medicale de urgenţă. În aceste condiţii Comisia pentru sănătate 
şi familie a hotărât, în unanimitate, să se întocmească o sinteză a acestor 
propuneri, acest document urmând să constituie o sursă principală de 
amendare a proiectului de lege. 

La lucrările comisiei a absentat motivat domnul dep.dr. Opriş 
Remus Constantin (Grupul Parlamentar al PNŢCD-Civic-Ecologist). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

DEP.DR.ION BERCIU 


