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COMUNICAT DE PRESĂ

Conducerea  Federaț�iei  Naț�ionale  Sindicale  ”Ambulanț�a”  din  Roma�nia,
anunț�a"  ca" ,  vineri,  18  decembrie  2020,  ora  12.00,  în  toate  serviciile  de
ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, vor suna
sirenele  ambulanțelor  timp  de  1  minut,  în  prezența  angajaților
disponibili  și  parlamentarilor  invitați,  parlamentari  care  își  încheie
mandatul 2016-2020.

Acț�iunea se organizeaza"  pențru prima dața"  î�n isțoria ambulanț�ei cu acesț
scop de mulț�umire s� i recunos�ținț�a"  publica" , la adresa parlamențarilor din țoațe
parțidele  polițice,  din  mandațul  2016-2020  (PSD,  PNL,  USR,  PRO  Roma�nia,
PMP, UDMR s� i Minorița" ț�i) care au fosț iniț�iațori, susț�ina" țori s� i au voțaț cu DA
proiectul  legislativ  privind  "STATUTUL  personalului  profesionist
operativ de intervenție din serviciile de ambulanță județene și Serviciul
de  Ambulanță  București-Ilfov”,  respectiv  forma  finală Lege  privind
Statutul  personalului  profesionist  operativ  de  intervenţie  din  cadrul
serviciilor  civile  care asigură asistenţă  publică medicală de urgenţă  şi
prim ajutor calificat.

Votul  din  ultima ședință  a  plenului  Camerei  Deputaților,  din  mandatul
2016-2020  care  a  avut  loc  în  15  decembrie  2020,  a  fost  o  victorie  pentru
Federația Națională Sindicală ”Ambulanța” din România și Serviciile Publice de
Ambulanță, în urma unui proces legislativ care s-a desfășurat pe o perioada de 5
ani.

Personalul profesionisț operațiv de ințervenț�ie din Serviciile Publice de
Ambulanț�a" ,  apreciaza"  voțul daț de parlamențari,  voț prin care se recunoas�țe
imporțanț�a acesțui personal care desfa" s�oara"  acțivițațea pe linia î�nța� i î�n  
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asisțenț�a medicala"  de urgenț�a"  din prespițal î�n salvarea de vieț�i.

Toțodața" ,  aceasța"  acț�iune  organizața"  î�n  serviciile  de  ambulanț�a"  are
scopul s� i de a mulț�umi anțicipaț Pres�edințelui Roma�niei, domnul Klaus Werner
Iohannis, care va promulga Legea cu celerițațe, asțfel va avea posibilițațea de a-
s� i ara" ța recunos�ținț�a faț�a"  de acesț personal profesionisț operațiv de ințervenț�ie
prezenț la dațorie, fiind percepuț un cadou de sa" rba" țori binemerițaț.

Cu deosebiț respecț s� i consideraț�ie!


