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COMUNICAT DE PRESĂ

Anunțul publicat în data de 18 iunie 2021 de că tre Direcția de Informare și
Relații Publice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, într-o zi de joi, urmâ nd un
weekend prelungit cu să rbă toare legală , că în data de 23 iunie 2021, ora 8.30, se va
desfă șura procedura de dezbatere publică a patru proiecte de acte normative
menționate, printre care și un proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului
pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr 5/2021 privind STATUTUL
personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile
care asigură asistență publică medicală de urgență și prim ajutor calificat,
proiect bazat pe o NOTĂ de fundamentare care nu reflectă realitatea, a creat o
REVOLTA în rândurile personalului profesionist operativ de intervenție din
sistemul medical de urgență.
Conducerea Federației Naționale Sindicale ”Ambulanța” din Româ nia a luat
imediat atitudine față de această inițiativă nejustificată a Departamentului pentru
Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, asupra personalului din
subordinea Ministerului Să nă tă ții, solicitâ nd în scris conducerii Departamentului
pentru Situații de Urgență - domnului Secretar de Stat Raed Arafat, să retragă acest
proiect din procedura de dezbatere publică din data de 23 iunie 2021.
Totodată, s-a solicitat în scris conducerii Ministerului Sănătății,
rugămintea de a NU susține acest proiect inițiat de Departamentul pentru
Situații de Urgență, întru-câ t nu s-a respectat cele convenite de comun acord la
întâ lnirea din 2 iunie 2021 a conducerii Federaţiei Naţionale Sindicale ”Ambulanța”
din Româ nia, cu ministrul să nă tă ții doamna Ioana Mihă ilă , Secretarul de Stat doamna
Emanuela Monica Althamer și domnul Secretar de Stat dr. Vass Levente, câ t și cu
Secretarul de Stat dr. Raed Arafat, într-o întâ lnire separată , întâ lniri care au avut
printre alte subiecte de analiză și discuție și acest subiect a elaboră rii normelor

metodologice de aplicare a Legii nr.5/2021, norme care trebuiau elaborate în 30 de
zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial.
La întâ lnirile respective s-a stabilit formarea unui grup de lucru interministerial
și cu reprezentanți din partea Federației Naționale Sindicale ”Ambulanța” din
Româ nia, pentru a analiza motivul întâ rzierii elaboră rii normelor metodologice și a
analiza intențiile de completare și modificare a unor prevederi din unele articole din
lege reclamate de conducerea Departamentului pentru Situații de Urgență , deși aveau
posibilitatea să o facă în perioada dezbaterilor parlamentare.
Consideră m că pentru a aduce completă ri și modifică ri la o lege în vigoare, nu se
impune suspendarea acesteia. Intenția de suspendare a Legii nr 5/2021,
procedură stabilită unilateral de către Departamentul pentru Situații de
Urgență, este considerată o acțiune pompieristică, care a stârnit în rândurile
personalului din sistemul de urgență medicală o revoltă și o nemulțumire din
partea celor care ar trebui să susțină acest personal, sau cel puțin să aprecieze o
lege aprobată de Parlamentul României de o majoritate covârșitoare de voturi și
promulgată de Președintele României.
In condițiile date, în situația în care se va continua cu această procedură
de suspendare a Legii nr 5/2021 și se vor ignora cele convenite prin propunerile
făcute de noi, nu ne asumam reacțiile sociale ale personalului și consecințele
acțiunilor care vor urma.

Pentru alte informații și detalii pe acest subiect, contactați președintele
Federației Naționale Sindicale ”Ambulanța” din Româ nia, Gheorghe Chiș, mobil:
0758.088.800.

