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COMUNICAT DE PRESĂ

Anunț�ul  publicaț  î�n  dața de 18 iunie 2021 de ca� țre  Direcț�ia  de Informare ș� i
Relaț�ii Publice din cadrul Minișțerului Afacerilor Ințerne, î�nțr-o zi de  joi, urma�nd un
weekend prelungiț cu șa� rba� țoare legala� , ca�  î�n dața de 23 iunie 2021, ora 8.30, șe va
deșfa� ș�ura  procedura  de  dezbațere  publica�  a  pațru  proiecțe  de  acțe  normațive
menț�ionațe,  prințre  care  ș� i 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,
proiecț  bazaț  pe  o  NOTA1  de  fundamențare  care  nu  reflecța�  realițațea,  a  creat  o
REVOLTA  în  rândurile  personalului  profesionist  operativ  de  intervenție  din
sistemul medical de urgență.

Conducerea  Federaț�iei  Naț�ionale  Sindicale  ”Ambulanț�a”  din  Roma�nia  a  luaț
imediaț  ațițudine  faț�a�  de  aceașța�  iniț�iațiva�  nejușțificața�  a  Deparțamențului  pențru
Sițuaț�ii de Urgenț�a�  din cadrul Minișțerului Afacerilor Ințerne, așupra perșonalului din
șubordinea  Minișțerului  Sa�na� ța� ț�ii,  șolicița�nd  î�n  șcriș  conducerii  Deparțamențului
pențru Sițuaț�ii de Urgenț�a�  - domnului Secrețar de Sțaț Raed Arafaț,  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, î�nțru-ca� ț  nu  ș-a  reșpecțaț  cele  convenițe  de  comun  acord  la
î�nța� lnirea din 2 iunie 2021 a conducerii  Federaț�iei  Naț�ionale Sindicale ”Ambulanț�a”
din Roma�nia, cu minișțrul șa�na� ța� ț�ii doamna Ioana Miha� ila� , Secrețarul de Sțaț doamna
Emanuela  Monica  Alțhamer  ș� i  domnul  Secrețar  de  Sțaț  dr.  Vașș  Levențe,  ca� ț  ș� i  cu
Secrețarul  de  Sțaț  dr.  Raed  Arafaț,  î�nțr-o  î�nța� lnire  șeparața� ,  î�nța� lniri  care  au  avuț
prințre  alțe  șubiecțe  de  analiza�  ș� i  dișcuț�ie  ș� i  aceșț  șubiecț  a  elabora� rii  normelor
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mețodologice de aplicare a Legii nr.5/2021, norme care țrebuiau elaborațe î�n 30 de
zile  de la publicarea legii î�n Monițorul Oficial. 

La î�nța� lnirile reșpecțive ș-a șțabiliț formarea unui grup de lucru ințerminișțerial
ș� i  cu  reprezențanț�i  din  parțea  Federaț�iei  Naț�ionale  Sindicale  ”Ambulanț�a”  din
Roma�nia,  pențru a analiza moțivul î�nța� rzierii  elabora� rii  normelor mețodologice ș�i  a
analiza ințenț�iile de complețare ș� i modificare a unor prevederi din unele arțicole din
lege reclamațe de conducerea Deparțamențului pențru Sițuaț�ii de Urgenț�a� , deș� i aveau
poșibilițațea șa�   o faca�  î�n perioada dezbațerilor parlamențare.

Conșidera�m ca�  pențru a aduce compleța� ri ș� i modifica� ri la o lege î�n vigoare, nu șe
impune  șușpendarea  aceșțeia. 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.

Pențru  alțe  informaț�ii  ș� i  dețalii  pe  aceșț  șubiecț,  conțacțaț�i  preș�edințele
Federaț�iei  Naț�ionale  Sindicale  ”Ambulanț�a”  din  Roma�nia,  Gheorghe  Chiș� ,  mobil:
0758.088.800.


